
 

 

 

 

 

ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA DRUŠTVA 

JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Uvod 

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva JP ZA KOMUNALNO 

UREĐENJE VLADIČIN HAN  (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o 

finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući 

izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha) za godinu koja se završava na taj 

dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije  i 

obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica,  

računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje 

rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 

nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 

omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 

revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih 

pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. 

Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito 

prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su 

odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih  

kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih 

računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane 

rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 



Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu 

za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 

 

Pozitivno mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 

značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i 

rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Pravilnikom 

o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije  i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim 

finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i računovodstvenim propisima Republike 

Srbije. 

 

  

Beograd, 22.05.2017. godine 

 

 

 

 

 

 

Licencirani ovlašćeni revizor  

 

 

                                                                                      Gordan Ekmečić     

 















JP za komunalno uredenje Vladlcin Han
Vladicin Han
ul. Vladike Pajsija bb
PIB: 106705858
MB: 20663944
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Na osnovu clana 42. Statuta JP za komunalno uredenje Vladicin Han au skladu sa clanom 22.
Zakona 0 javnim preduzecima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2016) i clanom 34. Zakona 0

racunovodstvu ("Sluzbeni glasnik RS" br. 62/2013), Nadzomi odbor preduzeca, na svojoj
60 sednici odrzanoj dana 19.06.2017.god. jednoglasno je doneo sledecu

ODLUKU
o USVAJANJU REDOVNIH GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA

ZA 2016.GODINU

Usvajaju se redovni Godisnji finansijski izvestaji JP za komunalno uredenje Vladicin Han za
2016. godinu, koji se nalaze u prilogu ove odluke i cini njen sastavni deo.
Odluku dostaviti osnivacu na davanje saglasnosti i finansijskoj sluzbi na dalje postupanje.

Dana: 19.06.2017.god.
IK
DBORA



JP za komunalno uredenje Vladicin Han
Vladicin Han
ul. Vladike Pajsija bb
PIB: 106705858
MB: 20663944
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Na osnovu clana 42. Statuta JP za komunalno uredenje Vladicin Han a u skladu sa clanom 22.
Zakona 0 javnim preduzecima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2016) i clanom 34. Zakona 0

racunovodstvu ("Sluzbeni glasnik RS" br. 62/2013), Nadzomi odbor preduzeca, na sVOJOJ
60 sednici odrzanoj dana 19.06.2017.god. jednoglasno je doneo sledecu

ODLUKU
o USV AJANJU IZVESTAJA NEZA VISNOG REVIZORA 0 IZVRSENOJ REVIZIJI

REDOVNIH GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA ZA 2016.GODINU

Usvaja se Izvestaj nezavisnog revizora, Preduzeca za reviziju KRESTON MDM REVIZIJA
doo, Beograd, 0 izvrsenoj reviziji redovnih godisnjih finansijskih izvestaja za 2016. godinu i
prihvata revizorski izvestaj sa izrazenim pozitivnim misljenjem u skladu sa standardima
revizije, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
Odluku dostaviti osnivacu na davanje saglasnosti i finansijskoj sluzbi na dalje postupanje.

Dana 19.06.2016.god.



JP za komunalno uredenje Vladicin Han
Vladicin Han
ul. Vladike Pajsija bb
PIB: 106705858
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Na osnovu clana 42. Statuta JP za komunalno uredenje Vladicin Han a u skladu sa clanom 22.
Zakona 0 javnim preduzecima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2016), clanom 34. Zakona 0

racunovodstvu ("Sluzbeni glasnik RS" br. 62/2013) i clanom 31a. Odluke 0 budzetu Opstine
VladiCin Han za 2017. godinu ("Sluzbeni glasnik grada Vranja" broj 43/2016 i 412017)
Nadzorni odbor preduzeca, na svojoj 60 sednici odrzanoj dana 19.06.2017.god. jednoglasno je
donee sledecu

ODLUKU
o RASPODELI DOBITI PO REDOVNOM GODISNJEM FINANSIJSKOM IZVESTAJU

ZA 2016.GODINU

I
Neto dobit po redovnom godisnjern finansijskom izvestaju za 2016. godinu iznosi
1.569.089,71 dinara.

II
Raspodela iskazane dobiti vrsi se na sledeci nacin:

5% iskazane dobiti u iznosu od 78.454,49 din. uplatice se Osnivacu u budzet Opstine
Vladicin Han,
95% iskazane dobiti u iznosu od 1.490.635,22 din. nece se namenski rasporedivati,
odnosno ostaje nerasporedeno do daljnjeg.

III
Uplata sredstava u budzet Opstine Vladicin Han vrsice se na propisan racun, prema dinamici
koju odredi Opstinsko vece Opstine Vladicin Han.

IV
Odluku dostaviti osnivacu na davanje saglasnosti i finansijskoj sluzbi na dalje postupanje.

Dana 19.06.2016.god.



РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Број: ФИН 181320/2017
Датум: 17.08.2017.

ПОТВРДА
О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.
за

Назив правног лица / предузетника: JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN,
VLADIČIN HAN

Седиште правног лица / предузетника: Владичин Хан, Владике Пајсија бб

Група обвезника: Привредно друштво или задруга

Mатични број: 20663944

Шифра и назив делатности:  3811 - Скупљање отпада који није опасан

ПИБ: 106705858

Подаци о обвезнику на билансни дан: 31.12.2016.
Пословно име: JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN, VLADIČIN HAN
Шифра делатности: 3811
Величина правног лица за извештајну пословну годину: микро

Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. и документација из члана 34. Закона о
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) достављени су од стране обвезника Агенцији за привредне
регистре - Регистру финансијских извештаја дана 26.06.2017. и евидентирани под бројем ФИН 181320/2017.

У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај
потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти
дана 17.08.2017. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра
финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су достављени, и то:



Биланс стања

Биланс успеха

Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није усвојен финансијски извештај

Одлука о расподели добити односно покрићу губитка или Изјава да није вршена расподела добити односно
покриће губитка

Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У НАРЕДНОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ:

На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. правно лице
се исправно разврстало као 1 - микро

Величина правног лица верификована од стране АПР – Регистра финансијских извештаја је 1 - микро правно лице

РЕГИСТРАТОР
Ружица Стаменковић с.р.
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