
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ  

КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САДРЖАЈ 
 
 
 

Страна 
 
 
ИЗВЕШТАЈ  НЕЗАВИСНОГ  РЕВИЗОРА         1 – 3 
  
КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ  
  
Консолидовани Биланс стања  
  
Консолидовани Биланс прихода и расхода  
  
Консолидовани Извештај о капиталним издацима и примањима  
  
Консолидовани Извештај о новчаним токовима  
  
Консолидовани Извештај о извршењу буџета  

 

 

 



 

1 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
СКУПШТИНИ И ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА 

 
Квалификовано мишљење 

 

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Чачка (у 

даљем тексту: Град) за 2021. годину. Консолидовани финансијски извештаји се састоје од: Биланса стања 

на дан 31. децембра 2021. године, Биланса прихода и расхода, Извештаја о капиталним издацима и 

примањима, Извештаја о новчаним токовима, Извештаја о извршењу буџета, за годину која се завршава 

на тај дан. 

 

Према нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања изнетих у пасусу Основа за квалификовано 

мишљење, приложени консолидовани финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним и 

материјално значајним питањима, приказују стање имовине, обавеза и изворе финансирања, приходе и 

примања, расходе и издатке, новчане токове и извршење буџета Града за годину која се завршава на дан 

31. децембра 2021. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 

Основа за квалификовано мишљење  

 

▪ Са стањем на дан 31. децембра 2021. године, у пословним књигама Града не постоји комплетна 

евиденција непокретне имовине која је у својини Града, са посебним освртом на грађевинско, 

пољопривредно и остало земљиште, установе културе, као и на топловодну, водоводну и 

канализациону мрежу. Процес утврђивања фактичког стања нефинансијске имовине Града на терену 

још увек није у потпуности завршен. Законом о јавној својини (Службени гласник Републике Србије бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон,108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) прописано је 

да јединице локалне самоуправе право својине на непокретностима стичу уписом права јавне својине 

у јавну књигу о непокретностима. Град је у поступку уписа јавне својине у складу са поменутим Законом. 

Осим наведеног, у пословној евиденцији Града постоје и потпуно амортизована средства која су и даље 

у употреби а чија набавна вредност износи РСД 181,687 хиљада и која се углавном односе на 

производну, рачунарску и опрему за копнени саобраћај као и на софтвер. У поступку ревизије 

консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града за 2021. годину, с обзиром на 

све претходно наведено, нисмо били у могућности да се у разумној мери уверимо у реалност исказане 

нефинансијске имовине на дан 31. децембра 2021. године. 

 

▪ Град је са стањем на дан 31. децембра 2021. године, у пословним књигама исказао учешћа у капиталу 

у јавним предузећима чији је Оснивач, у укупном износу од РСД 2,164,120 хиљада. На основу података 

са званичног сајта Агенције за привредне регистре Републике Србије, утврдили смо да евидентирани 

улози у пословним књигама Града нису усаглашени са износом регистрованог основног капитала у 

износу од РСД 1,873,894 хиљаде, за колико су учешћа у капиталу Града више исказана у пословним 

књигама. У поступку ревизије нисмо били у могућности да утврдимо разлоге поменуте неусаглашености 

и да квантификујемо потенцијалне ефекте које би поменуто питање могло имати на консолидоване 

финансијске извештаје Града за 2021. годину. 

 

▪ Независном потврдом стања потраживања и обавеза Града на дан 31. децембра 2021. године, путем 

пристиглих конфирмација, нисмо добили одговор на упућене захтеве којим бисмо потврдили 

потраживања у износу од РСД 9,394 хиљада.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 
 
СКУПШТИНИ И ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и Међународним стандардима ревизије. Наше 

одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја Одговорности 

ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Град у складу са Етичким 

кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође 

(ИЕСБА кодекс)  и етичким захтевима који су релевантни за 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 наше 

квалификовано мишљење. 

 

Скретање пажње 

 

На основу података добијених од градског правобранилаштва града Чачка о стању судских спорова на дан 

31. децембра 2021. године, утврдили смо да се против Града воде судски спорови koји нису окончани у 

укупном процењеном износу од РСД 39,502 хиљада. Од укупних судских спорова који се воде против 

Града, део спорова је и окончан у корист тужилаца. Такође, постоје и судски спорови чији се потенцијални 

губици (одливи средстава) у овом тренутку не могу са поузданошћу проценити. Наше мишљење није 

модификовано по овом питању. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Служба трезора и служба буџета у оквиру Градске Управе су одговорне за припрему и презентовање 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета према Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском 

рачуноводству, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и 

Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У ову 

одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола које су релевантне за 

припрему и презентовање финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

било да су настали услед преваре или грешке.  

 

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 

извештаја ревизора који садржи наше мишљење. 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.  
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                  ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак) 
 
                  СКУПШТИНИ И ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Као део  ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално 

просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:  

 

✓ Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским 

извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и спроводимо ревизијске 

поступке који су прикладни за те ризике; прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа како би 

обезбедили основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази услед 

криминалне радње неће бити идентификовани 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 интерних контрола. 

 

✓ Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене 

процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 
 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије 

и значајне ревизијске налазе, укључујући значајне недостатке интерних контрола које бисмо 

евентуално идентификовали током ревизије. 

 

 

Београд, 28. април 2022. године  

 

 

 
                                              Драго Инђић 
 

                                                                                                                                                             Овлашћени ревизор 


