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УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ, ОДРЕЂУЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

 РЕВИЗОРСКИ ТИМ

1. Дејан Благојевић, дилп.ек, овл. ревизор
2. Викторина Дунић, дипл.ек, овл. ревизор
3. Младен Стоиљковић, дипл. ек, ревизор јуниор

1. РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА

Сагласно одредбама члана 45. Закона о ревизији („Службени гласник
РС“, бр. 73/2019):
ИЗЈАВЉУЈЕМО

1. Друштво за ревизију „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш није
акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца ревизије Општине Књажевац.
2. Наручилац посла, Општина Књажевац, није акционар, оснивач или улагач средстава
у Институт за јавне финансије и рачуноводство д.о.о. Ниш.
3. Дејан Благојевић, дипл. ек, овлашћени ревизор, Викторина Дунић, дипл. ек,
овлашћени ревизор, Младен Стоиљковић, дипл.ек, ревизор јуниор, нису акционари,
улагачи средстава, нити оснивачи наручиоца ревизије Општине Књажевац.
4. Чланови ревизорског тима који су обавили ревизију нису сродници Председника
општине или чланова Општинског већа у смислу члана 45. Закона о ревизији.
5. „Инситут за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш, чланови ревизорског тима
који су обавили ревизију нису капитално повезани и немају других веза или
облигационих односа са наручиоцем ревизије, Општином Књажевац, који би
представљали сметњу за обављање ревизије у смислу члана 45. Закона о ревизији.
Директор
Славко Станчић
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета Општине Књажевац који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2021.
године – Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода
– Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3), Извештај о
новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и остале
пратеће извештаје, на дан 31. децембра 2021. године.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују
основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Општине Књажевац на дан
31.12.2021. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са
Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014,
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021),
Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр Службени гласник РС“, бр.
125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. Гласник РС“ бр.
18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021 и 17/2022), и Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. Гласник РС“бр.
16/2016...68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021 и 130/2021).
Финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално
значајним питањима, финансијски положај Општине Књажевац на дан 31. децембра 2021.
године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину
која се завршава на тај дан, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за
јавни сектор.
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СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

Као ревизорско Друштво смо дужни да у складу са МСР 560 - Накнадни догађаји и
МСР 570 - начело сталности, обелоданимо догађаје који су се десили између датума
финансијског извештаја и датума ревизоровог извештаја, а који захтевају корекције или
обелодањивање у финансијским извештајима. Основи циљ је обелодањивање и
извештавање о догађајима или условима који могу бацити значајну сумњу на способност
субјекта ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. На основу
прикупљених довољних и адекватних доказа, а везаних за пословање у условима
проглашеног ванредног стања услед епидемије „COVID-19“, можемо да се изјаснимо да
Општини Књажевац није угрожено начело сталности пословања.
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Обим обављања ревизије
Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију
планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да
финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима
и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на
ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних
погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или
грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за
састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања
ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања
мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и
оцену адекватности примењених рачуноводствених политика
и оправданости
рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских
извештаја.
Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и
извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе
буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и
наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно
објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја
Руководство Општине Књажевац је одговорно за састављање и истинито приказивање ових
финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском
рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова, 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. Руководство је
одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.
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Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја
Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене
ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета
са пројектима) Општине Књажевац, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о
предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у
финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету
Општине Књажевац за 2021. годину, као и прописима Републике Србије. 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 о
ревизији.
Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и
истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних
контрола.
Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште
презентације финансијских извештаја.
Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским
извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске
поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да
обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани
материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за
погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи
фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.
Доносимо закључке 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 субјкета ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико
утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на
повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво обелодањивање
не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.
Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја
ревизора.
Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и
обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав
начин да се постигне истинит и објективан приказ.
У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани
обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне
контроле које смо идентификовали током ревизије.
У Нишу, 23.06.2022 године

Овлашћени ревизор
Dejan Blagojević Digitally signed by Dejan
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Дејан Благојевић, дипл.ек
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