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ЈКП „Градско Зеленило” Чачак                                           Београд, 28. април 2021. године 
 
ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА И РУКОВОДСТВУ ДРУШТВА 
 
 
ПРЕДМЕТ: Писмо руководству и органима управљања о обављању ревизије финансијских 

извештаја за 2020. годину 
 
I     УВОД 
 

У складу са уговором бр. У-35 од 28. септембра 2020. године, извршили смо ревизију 
финансијских извештаја Вашег Друштва за 2020. годину. 

 
 Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији,  Међународним стандардима 
ревизије (МСР/ИСА) применљивим у Републици Србији и Кодексом етике за професионалне 
рачуновође. Ова регулатива налаже да ревизију планирамо и извршимо на начин који 
омогућава да се у разумној мери уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално 
значајне грешке. Ревизија коју смо обавили код ЈКП „Градско Зеленило” Чачак, је укључила 
испитивање доказа, на бази провере узорака, који поткрепљују износе и обелодањивања у 
финансијским извештајима. Такође, извршили смо оцену коришћених рачуноводствених 
начела и значајних процена извршених од стране руководства. 
 

Међународни стандарди ревизије (МСР 260) налажу да Вам саопштимо налазе ревизије 
финансијских извештаја који су од значаја за управљање. 
 
Време обављања ревизије 
 

Ревизију финансијских извештаја за 2020. годину смо обавили у током јануара 2021. 
године кроз посао претходне ревизије и током марта и априла 2021. године у поступку коначне 
ревизије финансијских извештаја. 
 

Поједине информације и табеле које приказују стања и промене на појединим 
билансним позицијама добили смо током вршења ревизије. 
 

Напомињемо да се наша испитивања током ревизије финансијских извештаја врше на 
бази узорака те да наше скретање пажње руководству наведено у овом писму не искључују 
евентуално постојање и других недостатака које нисмо уочили током посла ревизије 
финансијских извештаја.  
 
Обим испитивања  
 

Обим испитивања свели смо на ниво који смо, у датим околностима, сматрали 
довољним да изразимо мишљење о објективности и истинитости финансијских извештаја за 
2020. годину. 
 
II НЕДОСТАЦИ УОЧЕНИ У ПОСТУПКУ ВРШЕЊА РЕВИЗИЈЕ 
 

Током ревизије, идентификовали смо одређене недостатке и пропусте у 
рачуноводственом систему и систему финансијског извештавања и желели бисмо да 
руководство Друштва упознамо са њима, као и нашим препорукама за њихово отклањање. 
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Овај извештај је намењен искључиво за употребу од стране руководства Друштва. 
 
1. Налаз 

 
Друштво није извршило усклађивање износа основног капитала у пословним књигама са 

капиталом регистрованим код Агенције за привредне регистре. Наиме, капитал Друштва 
регистрован код Агенције за привредне регистре износи 8.433 хиљаде динара, док је основни 
капитал евидентиран у пословним књигама Друштва исказан у износу од 19.683 хиљаде динара. 
У складу са Законом о јавним предузећима постоји обавеза усаглашавања и регистрације 
основног капитала код Агенције за привредне регистре. 
 
Препорука 
 

Препоручујемо руководству Друштва да изврши усклађивање основног капитала 
евидентираног у пословним књигама са капиталом регистрованим код Агенције за привредне 
регистре у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о јавној својини. 
 
III ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Желимо да Вам се захвалимо на сарадњи и разумевању. Такође, желимо још једном да 
укажемо да смо обим и поступке испитивања ревизије свели на ниво који смо у датим 
околностима сматрали неопходним за сврхе формирања и изражавања Мишљења о 
објективности и истинитости финансијских извештаја. Стога, неправилности које смо уочили и 
које смо навели у овом писму не значе да евентуално не постоје и друге неправилности у 
Вашем пословном систему. 
 
 
С поштовањем, 
 

_________________________ 
         Лиценцирани овлашћени ревизор, 

        Марија Бјелопавлић 
 
 
 
 
 
 









































































































EI4,IAHC yCnEXA HA EAH 31.12.2020.rO8HHE

2.2 BunaHc ycnexa

flocnoeHvr nprxogr cy ocrBapeHn y yr3Hocy og 162.630.867,00,qrrHapa. Behyr cy oE
ocrBapeFbay 2019.rogrnn sa 5,36yo, a oE nflaHilpaHnx cy MaLbH sa2,58o/o.

Y orsnpy nocnoBHyrx npuxo5a najsuauajnnje cy nosmqrje:
Flpuxogu og npogaje po6e il3Hoce 7 .540.917,00 gnnapa. y o,qHocy na 2019.rogrny

cy MaFbyr sa 1,760/0 a y oflHocy Ha nflaH sa 4,54o/o.
Hpnxogu o4 npogaje npolr3Bofla il ycnyra cy ocrBapeHu y H3Hocy oA

1 36.1 12.679,00 AilHapa. 3a 1 , 19% cy sehr og npouJnoroflyr.l*br4x, ant cy sa 1 ,73oh Mat+H oA
nnaHhpaHHx.

llprxogx og cy6eexquja cy ocrBapeHu y r43Hocy oA16.797.085,00,qilHapa. Marsra cy
orq nfiaHa ea 8,21o/o, ?I1tA sa 94,39o/o aehu y oEHocy aa2019 rogr,rry. Oaa cpegcrBa cy
HaMeFbeHa 3a KynoBilHy KaMiloHa ca nporqyxeHoM ra6rnou H il3MerumBoM HagrpagrboM
(qncrepna)(npojerar,,Haura uJyMa, HauJa 6pura 2"), flpojexar cys6rjaua hHBa3HBHr4x
Bpcra, fl poj erar npogyxqrja 5ro Mace 3aca,q,ovr M ucranryca.

Epyrr nocnoBHl,r nphxogn cy ocrBapeHr4 y r43Hocy oA2.180.186,00 AHHapa. Marun
cy oE npouflorogutuhbl4x 38,31o/o a oE nflaHa ea 2,24o/o. Osa nosurqraja ce ogHocil Ha
npuxo,qe og jaanux pa,qoBa.

flocnoeHu pacxoglr t43Hoce 159.252.642,00,qilHapa. Behu cy og ocrBapeFba y
2019.roguHh 3a 6,8670, a oA nlraHnpatnx cy MaFbll sa 4,19o/o.

Y nocnosHr4M pacxogilMa, TpouJKoBr4 3apaga, HaKHaiqa 3apa,qa h ocrafly! rLtr{Hl4
pacxoflH uuajy najeehe yveuhe il Ha HHBoy cy nflaHa, AoK cy sa 41,960/o TporuKoBr,l
anltoprusaquje.

llocnoeHr Eo6nrax je ocraapeH y n3Hocy on3.378.225,00 AhHapa. Y ogHocy na
2019.rognny je sa 36,68% MaLbr, gor je y oflHocy Ha nflaH 4,6 nyra eehh.

tDnnancnjcK[ nprxoAn cy ocrBapeHil y t43Hocy oR 970.578,00 gunapa, 3HarHo t43HaA
ocrBapeFbay 2019.ro,qrnn anil ucnofl nflaHhpaHrx. HajaehilM AenoM ce o,qHoce Ha nphxo,qe
oE KaMara (og rpehrx nrqa).

OunancrjcKh pacxoglr cy 497.940,00 gmnapa il 3HarHo cy Mahbil olq n.naHa. O,qnoce
ce Ha pe,qoBHy KaMaTy Ha Kpe,qilTe.

Eo6nrax rs Srxancrpaba je 472.638,00 gunapa, Marrr je oR nflaHa, aflr cKopo flBa
nyra eehr y olHocy Ha pea.nr3aLliljy 2019.rograne.

Ocranu nphxo4l4 cy ocrBapeHr y il3Hocy oA 899.659,00 4unapa.
Ocranu pacxo4n cy ocrBapeHu y ,t3Hocy oR 1 .589.215,00 .qmHapa.

fio6nrar x3 pegoBHor nocroBa]ba je 477.307,00 grnapa, a HaKoH onope3hBaria Ll

roperquje rsuely nopecKe h paqyHoBoflcrBeHe aMopru3aqrje, xero go6urax je 810.307,00
ArHaPa' 
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CKYTIIIITIIHA TPAIA IIAIIKA

Ha ocHoBy qnaHa 46. 3arona o ;rora.nnoj caMoynpaBra (,,Cn.r.lraurrar PC"
6p.129DA07, 8312014 - Ap. 3aro:a, 10112016 - Ap. 3aron u 4712018) kr .r^rala 84. Craryra
rpaAa r{aqra (,,C:r.macr lpaIa r{aqKa" 6p.6/20T9),

Ipa4cxo nehe rpa4a r{auxa, Ha ceAHrrrlr,r o4pxanoj 14. waja202l. ro4r4He, }.rBpApuro
je

TIPEAnOT
oAJrvKE O AABABy CAUTACHOCTIT HA OAJryKy HAI3OPHOT OAEOPA

JKII ,,IPMCKO 3EJIEHIIJIO" TIAqAK Ep.994-u2t
oA 11. MAJA 2021. IOALTHE

na flrrpelna"lrce Cx;,nmruur [aIoHece

oAJryKy
o AABABy CATJTACHOCTTI HA OAJryKy HAI3OPHOT OAEOPA

JKrI ,,IPAICKO 3EJIEHpTJIO" qArrAK Ep. 994-1t21' oA 11. MAJA 2021. rOAr,rHE

y reKcry xojz je AocraBJbeH o46opnuquMa 3a ce.qnr{uy CryuurrraHe.

Izl:necrrnaq Ha ceAHIaIIu Crynmrzne je [parau Hurolnh, ArrpeKrop JKII ,,fpa4cro
3ereHuro" r{a.Iax.



Ha ocuony qraHa 54. Craryra tpap:a r{aqr<a (,,Cr.rucr rpap:a 9a.Ixa" 6p. 612019) u
rrJrana 44. cnae 2. O4:ryre o ycxnalunarby ocHr4BaqKor axra JasHoI'KoMyHaJInor upe4yseha

3a oApxaBalbe 3eJIeHux rroBpruprna lr rpo6ra ,,fpa4cro 3e.[eH[ro" r{a.rar ca 3axonou o
jannuu npegyeehraua (,,Cr. nr{cr rpaAa rlaqKa" 6p.2212016 u2012018),

CrcyrnnuHa tpa4a 9auxa, Ha ceAHlIIIra o4pxanoj
goHeraje

202l. roAr4He,

oAJIvKv
O AABAbv CAIJIACHOCTI,I HA OAJIYKY HM3OPHOT OAEOPA

JKrr,,rPMCKO 3EJIEHT,IJIO" tIArrAK EP. 99 4-l l2l
oA 11. MAJA 2A2t. IOAIIHE

I

AAJE CE CAIJIACHOCT na 04r1T y o pacnoAe.nz .4o6raru JKII ,,fpa4cro
3ereHuro" 9a.rar<, xojy je AoHeo Ha4sopun og6op JKfI ,,fpaacKo seJleHlrro" 9a.IaK, Ha

ceAHr{rlr{ o4pxanoj 1 1. uaja 202l. roAHHe, 6p. 994-l-Il2l.

II

Ony o4:ryr<y o6jaerarlr y ..C:ryN6eHoN{ nrrcr-v rpara 9a.IKa".

CKYIIIIITIIHA IPAIA TIAIIKA
Epoj:_

NPEACEAHI4K
Cxyururune rpaAa r{a.rKa
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3erreHrlx noBpillhHa N rpo6,ua ,,|-pa4cxo 3erenulo", Cr,t.le Capare 71, lavax,

re,rerboxr,r: 437.53.7 3.7 6A. 53.7 3.7 61,
PJ,,t-po6r"ue": 032.33.21 "99, 517.U.6A, 37.51.44.

lll,16: 1 01 122137, Mark!H14 6poj : 07 1 82554, u.iNgpa genarHocrN: 8 1 30
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cKo
"NEHU.[IO

flATYM: 11.5.2021. rog.

SPOJ: e94-1t21 l-Pag t{avar

Crynurruna rpafla

1 1 05. 2021

JKn ,,lpagcro 3efleHilno" t{a,{aK Baur AocraBrba, Ha pa3Marpa}be n ycBaia}be, Ognyry
Hagaopnor o46opa o pacnopeflilBaby Ao5nrv 6poj 994-1121 o,q 11.5.2021. roAHHe, ucKasaHy y
lzlaeeurajy o nocfloBaFby npe4y3eha ca $ranaHcrajcKr4M r43BerurajeM 3a2020. ro4t4Hy.
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JKn,,rPAnqCKO 3EIlEH r4IlO"
SPOJ: 994-1121
EATYM: 11.5.2021. ro,qilHe
L{AL{AK

Ha ocHoey qflaHa 22. 3at<ola o jaanrM npe4y3ehunaa (,,Cn. rnacHuK PC", 6p.
1512016 u 8812019), n 44. O4nyre o ycxnalr,rBaFby ocHnBaqKor aKra JaeHor KoMyHanHor
npe4yeeha 3a h3rpagFby onpxaBaFbe 3elreH[x noBpr.rluHa ra rpo6rua ,,l-pagcro 3efleHilflo"
Llaqar ca 3arcoxoM o jaaHru npegysehranla (,,Cn. flilcr rparqa LlagKa", 6p. 2212016 u
2012018) u vn. 44. Craryta JaaHor KoMyHaflHor npe4y3eha sa rsrpa.qFby t4 oflpxaBaFbe
3ereHrx noBpr.uilHa r rpo6rua ,,|-pagcro 3efleHilro" 9ar{aK (,,Cn. nrcr rparqa Llavrca" 6p.
612017 u 2012018), Ha4sopHra og6op JKn ,,l-pa4cro 3ereHhflo" Lla.{aK Ha cerqHilLlt4
ogpxaHoj 11.5.2021. ro,qilHe goneo je

oEnyKy
o pacnogenu go6utu

3a nocnoeny 2020. ro,qilHy ocrBapeHa,qo6rar u3Hoct4 810.307.00 flilHapa.
fieo ocraapeHe 4o6uru y r43Hocy oR 648.246,00 flhHapa ynnarvrtl y 6yr,ler rpa4a

Lla.{ra Ha ocHoBy Ognyre o 6yqrery rpaga Lla.{xa ea 2021. ro4ilHy (,,Cn. nrcr rparqa Lla.{Ka"

6poj 30/2020), a ocraraK no1urv y r43Hocy og 162,061,00 EilHapa ocraje HepacnopefleH.
Oey o4nyry cnpoBerxhe 4nperrop n crpyqne cnyx6e npegyeeha.
Pacnogena no6uru he ce u3Bpr.ur4Tr4 no go6rajaFby carnacHocrr4 ocHuBaL{a Ha ,qary

o,qflyKy.

HAI3OPHUI OEEOP JKn ,,rPAECKO 3EItEHilflO" L{AL{AK
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