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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
NADZORNOM ODBORU 
JP ''GAS RUMA", RUMA 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa 
''Gas Ruma'', Ruma (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 
2018. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o 
promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 
računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje. 

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja 
u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica, 
kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled nedozvoljene radnje 
ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša je odgovornost da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije. Ovi standardi i Zakon zahtevaju 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 u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih 
iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene 
rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti primenjenih 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 revizorskog mišljenja. 
 
Mišljenje 
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 
pitanjima finansijski položaj Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa ''Gas Ruma'', Ruma 
na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se 
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. 
 
 
Beograd, 27. mart 2019. godine 
 
 
                                                                                                             Licencirani ovlašćeni revizor 

 





























































2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  
У хиљадама динара 

  

 

Пољоп. 
И остало 
земљиш

те 

Грађ.зем
љиште 

Грађ.обј
екти 

Потројења 
и опрема 

Остале 
некретнине
, потројења 

и опрема 

Некретнине, 
постројења и 

опрема у 
припреми 

Укупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        
Стање на почетку године 15 568 670.771 96.206            665   1.343 769.568 
Корекција по почетном стању        
Директна повећања у току 
године      14.055 14.055 
Расходовање, продаја и 
отуђење средстава    -1.054   -1.054 
Пренос са инвестиција у току   8.086 6.329  -14.055 360 
Усклађивање са фер 
вредношћу              
Стање на крају године 15 568 678.857 101.481 665 1.343 782.929 
        
КУМУЛИРАНА ИСПРАВКА        
ВРЕДНОСТИ        
Стање на почетку године   215.745 36.105   251.850 
Корекције по почетном стању        
Амортизација текуће године   10.766 5.838   16.604 
Исправка вредности у 
расходованим и продатим 
средствима    -619   -619 
Усклађивања са фер 
вредношћу              
Стање на крају године   226.511 41.324   267.835 
        
Садашња вредност 
31.12.2018. 15 568 452.346 60.157 665 1,343 515.094 
Садашња вредност 
31.12.2017. 15 568 455.026 60.101 665 1.343 517.718 

  
Током 2018. године, предузеће је  на основу Закона о енергетици а у складу са чл. 176. 
Закона, понудило купцима гаса уговоре о преузимању мерних уређаја и мерно-
регулационих станица. Уговоре је потписало, закључно са 31.12.2018. године 7323 купаца. 
Извршена је процена вредности преузетих мерила од стране комисије за процену 
вредности мерних уређаја и мерно-регулационих станица у износу од 2.095.442,49 динара 
у 2011-ој години и 2.955.021,92 дин у 2012-ој години, 2.518.280,13 у 2013-ој години  
420.194,58 дин. у 2014-ој., 330.807,19 у 2015-ој години 112.939,09 у 2016. години у 2017. 
години 161.027,79 динара, а у 2018-ој години 53.660,89 динара. У 2015-ој години су преузете 
мернорегулационе станице од привреде у вредности од 2.857.240,34 динара у 2016. години 
1.921.493.10 динара у 2017 години 1.181.483,00 динара, а у 2018. години 306.625,39 динара. 
Вредност опреме је на основу Одлуке Надзорног одбора увећана за поменути износ и 
прокњижено у књигама под 31.12.2018. године. 
 Такође је, Одлуком Надзорног одбора, под 31.12.2018. године прокњижен износ од 
393.735,82 динара на терет расхода, због замене дотрајалих  преузетих мерних уређаја.  






















		2019-03-28T15:20:53+0100
	Nada Bratić 100037797-0407962156498




