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Извештај независног ревизора  

Руководству 
Канцеларије Главног ревизора  
 
Извршили смо ревизију пратећих финансијских извештаја Канцеларије Главног ревизора, 
Републике Косова (у даљем тексту: ,,Организација,, или ,,КГР,, ), који се састоје од Извештаја 
о готовинским  примањима и плаћањима и Извештаја о извршавању буџета са стањем и за 
годину која је завршена 31. децембра 2009 године и прегледа значајних рачуноводствених 
политика и бележака са објашњењима. 
   
Одговорност Руководства у вези са финансијским извештајима 
Руководство је одговорно у вези са припремом и објективним приказивањем ових 
финансијских извештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима јавног 
сектора. Ова одговорност укључује: креирање, имплементирање и одржавање интерне 
контроле која је релевантна у вези са  припремом и објективним приказивањем 
финансијских извештаја који не садрже материјално значајне грешке као резултат преваре 
или грешке, избор и примену одговарајућих рачуноводствених политика и вршење 
рачуноводствених процена које су разумне у датим околностима.  

Одговорност ревизора 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу 
наше ревизије. Ми смо обавили нашу ревизију у складу са Међународним стандардима о 
ревизији и Међународним стандардима институција врховне ревизије (МСИВР). Ти 
стандарди захтевају нашу усклађеност са етичким захтевима као и то да ревизију планирамо 
и  на начин који ће нам омогућити да стекнемо разумно уверење да  финансијски извештаји 
не садрже материјално значајне грешке. Ревизија укључује извођење процедура у циљу 
стицања ревизорских доказа о износима и објављивањима у финансијским извештајима. 
Изабране процедуре зависе од процене ревизора, укључујући процену ризика од постојања 
материјално значајних грешака у финансијским извештајима, као резултат  преваре или 
грешке.  

Приликом ових процена ризика, ревизор сматра интерну контролу релевантном код израде 
и објективног презентовања финансијских извештаја у циљу креирања таквих ревизорских 
процедура које су одговарајуће у датим околностима, али не и у циљу изражавања мишљења 
о ефикаасности интерне контроле ентитета. Ревизија, исто тако, укључује и оцену 
адекватности примењених рачуноводствених политика и разумност рачуноводствених 
процена руководства као и оцену укупне презентације финансијских извештаја. 
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Ми верујемо да  су обезбеђени докази довољан и одговарајући основ  нашег ревизорског 
мишљења. 
  
Мишљење 
Наше мишљење јесте да финансијски извештаји објективно представљају, у свим 
материјалним аспектима,  Извештај о готовинским  примањима и плаћањима и Извештај о 
извршавању буџета са стањем и за годину која је завршена 31. децембра 2009 године, у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима јавног сектора и да су системи 
финансијске евиденције и трансакције Организације у складу са важећим законима и 
прописима.  

 

     
      
 
Grant Thornton, 
 
Приштина, 
23. септембар 2010 године
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Канцеларија Главног ревизора Косова  3

Белешке уз финансијске извештаје 

1. Општи подаци 
Прописом УНМИК 2002/18, од 4. октобра 2002 година основана је Канцеларија Главног ревизора (у 
даљем тексту ,,КГР,,) Републике Косова. Прописи су били замењени  Законом број. 03/L-075 од 5. 
јуна 2008 године, који је био усвојен од стране Скупштине Републике Косова. У складу са чланом 3 
овог Закона, од Главног ревизора тражи се обављање годишње ревизије регуларности свих буџетских 
институција Републике Косова како би утврдио: 

 Дали финансијски извештају дају истинит и објективан поглед; 
 Дали су финансијска евиденција, системи и трансакције у складу са важећим законима и 

прописима; 
 Адекватност  интерних контрола и функције интерне ревизије; 
 Часност и исправност административних одлука које су донешене у ревидираним институцијама 

или ентитету, и 
 Све ствари које произилазе из или су у вези са ревизијом. 

 
Марта 2003 године Скупштина Републике Косова одобрила је Закон број 2003/2  ,,Закон о 
управљању јавним финансијама  и одговорности,, који је формално био објављен од стране 
Специјалног представника Генералног секретара (СПГС) 12 маја 2003 године у Пропису УНМИК 
2003/17. Овај закон је био замењем Законом број. 03/L-048 од 13. марта 2008 године усвојен од 
Скупштине Републике Косова. Члан 44 Закона предвиђа да ГР припрема и доставља Скупштини 
извештај о финансијским извештајима буџетских организација за претходну годину дајући мишљење 
ГР дали финансијски извештају дају или не дају истинит и објективан   поглед финансија таквих 
буџетских организација..  

Финансијски извештају су припремљени у циљу извештавања Трезора Министарства финансија и 
привреде (МФП) у складу са финансијским и извештајним захтевима Међународних 
рачунонопвдствених стандарда јавног сектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Канцеларија Главног ревизора Косова 
Белешке уз финансијске извештаје (наставак)  
 

4

2. Основ припреме финансијских извештаја и рачуноводствена 
конвенција  

 
2.1 Основ припреме 
Финансијски извештаји су припремљени у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима јавног сектора (,,МРСЈС,,). Финансијско извештавање према рачуноводству на 
основу готовине придржавају се свих извештајних захтева Закона о управљању јавним 
финансијама и одговорности, Закон број 03/L-048 проглашен 13. марта 2008 године. Ове 
политике су конзистентно примењене код свих презентованих година, уколико није 
другачије наведено. 
 
2.2 Рачуноводствена конвенција 
Финансијски извештаји су припремљени према рачуноводству на основу готовине како 
следи:  
 

a. Приходи / (средства) су алоцирани из средстава који су доступни у 
Консолидованом буџету Косова, која алоцирана средства требају бити потрошена 
у погледу таквог издвајанја и позната како ,,алоцирана средства,, за то издвајање. и 

 
b. Потрошња се признаје када је она плаћена са банкарског рачуна Консолидованог 

буџета Косова (,,КБК,,). 
 
c. Немонетарна средства признају се према  историјском трошку који представља 

трошкове набавке као и било које допунске трошкове директно приписљиве 
набавци средстава. 

 
2.3 Извештајна валута 
Књиге и евиденција КГР воде се у ЕУР, које је законска валута на територији Републике 
Косова. 
 
2.4 Набавка 
Уговори о набавци или изнајмљивању роба и услуга, укључујући и професионалне услуге, 
су склопљени, у име КГР, само од стране уредно овлашћених званичника. Набавне и 
активности око изнајмљивања укључују, поред склапања уговора, позивање за тендере,  
понуде и предлоге од стране потенцијалних добављача на основу детаљних 
спецификација које су утврђене Законом број 2003/17 о јавним набавкама у Републици 
Косово и Прописа број 2007/20 о објављивању закона којим се мења и допуњује Закон 
број 2003/17.  
 
2.5 Финансијске обавезе 
Финансијске обавезе како што су приказане у финансијским извештајима, евидентирају се 
када је набавка у вези са текућом буџетском годином наручена, мада су робе или услуге, у 
ствари, примљене-обезбеђене и обавеза направљена током следеће буџетске године. 

2.6 Датум овлашћења 
Финансијски извештај био је овлашћен за објављивање дана 29. јануара 2010 године од 
стране Г-дина Лаге Олофсон, Главни ревизор и Госпође Љуљете Османи, Руководилац 
службе буџета и финансија Канцеларије Главног ревизора. 
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2.7 Буџети 
Информације презентоване у првобитним, ревидираним и коначним буџетима су јавно 
доступне и  основни извор података су: 
 
- Првобитни буџет је одобрен Законом број 03/L-105 
- Ревидирани буџет је одобрен Законом број 03/L-167 
 
Коначни буџет је укључен у Систем Косова о подацима управљања финансијама као део 
консолидованих финансијских извештаја Владе Косова. 
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