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IZIZIZIZVEVEVEVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIŠTAJ NEZAVISNOG REVIŠTAJ NEZAVISNOG REVIŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORAZORAZORAZORA    

Osnivačima i rukovodstvu Osnivačima i rukovodstvu Osnivačima i rukovodstvu Osnivačima i rukovodstvu JAVNO JAVNO JAVNO JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE „„„„VODE VODE VODE VODE 

VOJVODINEVOJVODINEVOJVODINEVOJVODINE““““    NOVI SADNOVI SADNOVI SADNOVI SAD    

    

MišljenjeMišljenjeMišljenjeMišljenje    

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE „„„„VODE VODE VODE VODE 
VOJVODINEVOJVODINEVOJVODINEVOJVODINE““““    NOVI SADNOVI SADNOVI SADNOVI SAD    (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. de-
cembra 2019. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapi-
talu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansij-
ske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika.  
    
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 
materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019.materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019.materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019.materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019.    
godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na 
taj dan, taj dan, taj dan, taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima 
Republike Srbije.Republike Srbije.Republike Srbije.Republike Srbije.    

    
Osnova za mišljenjeOsnova za mišljenjeOsnova za mišljenjeOsnova za mišljenje    

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu 
sa ovim standardima detaljnije su opisane u delu ovog izveštaja pod nazivom „Odgovornosti 
revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim 
kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za 
računovođe (IESBA kodeks) i etičkim zahtevima koju su relevantni za našu reviziju finansijskih 
izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim 
zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i 
odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje. 
    
Skretanje pažnjeSkretanje pažnjeSkretanje pažnjeSkretanje pažnje    

1) Kao što je obelodanjeno u napomeni 51 uz finansijske izveštaje, procenjena vrednost 
sudskih sporova koji se na dan 31. decembra 2019. godine vode protiv Društva iznosi 
115.762 hiljade dinara i 521 hiljadu evra. Iznosi konačnih gubitaka po osnovu sudskih 
sporova mogu biti uvećani po osnovu obračunatih zateznih kamata do okončanja 
sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po tim sporovima. Na osnovu procene 
ishoda sudskih sporova koji su u toku od strane pravne službe Društva, rezervisanja 
iskazana u finansijskim izveštajima Društva po ovom osnovu na dan 31. decembra 2019. 
godine iznose 20.973 hiljade dinara. Rukovodstvo Društva smatra da nije moguće sa 
prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku, kao i da 
po navedenom osnovu Društvo neće snositi materijalno značajne gubitke iznad iznosa za 
koje je izvršeno rezervisanje.  
 
 
 



 

2 
 

IZIZIZIZVEVEVEVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIŠTAJ NEZAVISNOG REVIŠTAJ NEZAVISNOG REVIŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZORA ZORA ZORA (NASTAVAK) 

2) Kao što je obelodanjeno u napomeni 15 uz finansijske izveštaje, u poslovnim knjigama 
Društva, na dan 31. decembra 2019. godine, iskazan je osnovni kapital u iznosu od 
14.364.329 hiljada dinara. Međutim, kod Agencije za privredne registre Republike Srbije 
iskazan je upisani uplaćeni novčani kapital u iznosu od 167 hiljada dinara i upisani uneti 
nenovčani kapital u iznosu od 14.366.384 hiljade dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 
14.366.551 hiljadu dinara. Iz navedenog proizilazi da kapital u poslovnim knjigama i kapital 
registrovan kod Agencije za privredne registre Republike Srbije nisu usaglašeni. 

 
Naše mišljenje ne sadrNaše mišljenje ne sadrNaše mišljenje ne sadrNaše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedeniži rezervu po prethodno navedeniži rezervu po prethodno navedeniži rezervu po prethodno navedenimmmm    pitanjimapitanjimapitanjimapitanjima. . . .     

 
Odgovornosti rukovodstva i licaOdgovornosti rukovodstva i licaOdgovornosti rukovodstva i licaOdgovornosti rukovodstva i lica    ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštajeovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštajeovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštajeovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje    

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja 
u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije, 
kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u sastavljanju finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili 
greške.        
    
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti 
Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa 
obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i 
korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne 
namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da 
poslovanje nastavi.  
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 
Društva.  
 
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštajaOdgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštajaOdgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštajaOdgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja    

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne 
sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj 
revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uveravanje pruža značajan nivo sigurnosti, 
ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može 
uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati 
usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko, pojedinačno ili 
ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na 
informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima. 
 
Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi sprovodimo profesionalno 
rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije.  Mi takođe:  

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo 
revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su 
dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja 
materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer 
kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i 
zaobilaženje internih kontrola. 
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OdgovornostOdgovornostOdgovornostOdgovornosti revizora za reviziju i revizora za reviziju i revizora za reviziju i revizora za reviziju finansijskih izveštaja finansijskih izveštaja finansijskih izveštaja finansijskih izveštaja (nastavak)    

- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju kako bismo 
pripremili revizijske procedure koje su prikladne u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva. 

- Procenjujemo adekvatnost primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne 
računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

- Izvodimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od 
strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna 
neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u 
pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako 
zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo 
pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja 
nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim 
dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi 
mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti. 

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 
pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji prikazuju nastale transakcije i 
događaje na takav način da se postigne fer prezentacija. 
 
Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme 

revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke u sistemu interne kontrole 
koje smo identifikovali tokom revizije.   

 
Izveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevimaIzveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevimaIzveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevimaIzveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevima            

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu i Zakonom o tržištu kapitala. 
 
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa 
finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u 
skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i 
ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
    
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslPo našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslPo našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslPo našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji ovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji ovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji ovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji 
su bili predmet revizije.su bili predmet revizije.su bili predmet revizije.su bili predmet revizije.    

 
 

U Beogradu,  LICENCIRANI OVLAŠĆENI REVIZOR 

03.07.2020. godine  Tatjana Stojiljković, dipl. ek. 
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