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ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

 

Овај ИЗВЕШТАЈ се издаје у складу са чланом 24. Закона о ревизији (Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2019), члана 54. Закона о тржишту капитала (Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и чланом 4-5a. 

Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава 

(Службени гласник Републике Србије бр. 114/2013 и 92/2018 и 158/2020) и односи се на 

податке о активностима привредног друштва за годину која се завршава 31.12.2020. 

године. 

РЕГИСТРОВАНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Привредно друштво ЕуроАудит доо. Београд, Булевар деспота Стефана бр. 12, Ревизија, 

рачуноводствени, порески и финансијски консалтинг, основано је јула 2001. године на 

основу лиценце Савезног министарства за финансије број 5/2-03-0004/01 за обављање 

делатности ревизије, рачуноводствених и финансијских услуга. 

 

Друштво је ускладило регистар делатност ревизије, рачуноводственог, пореског и 

финансијског консалтинг на основу дозволе за рад Министарства финансија Републике 

Србије број 401-00-2369/2014-16 од 23.07.2014. године. У складу са Законом о ревизији 

(Сл. гласник РС 73/2019) извршено је усклађивање нормативних аката, кадровског 

капацитета и Методологије ревизије и за обављање послова законске ревизије 

финансијских извештаја великих и средњих предузећа.  

 

Друштво има значајне референце по основу послова: 

 законске ревизије финансијских извештаја привредних друштава, 

 законска ревизија финансијских извештаја јавних предузећа, 

 законска ревизија буџетских корисника, 

 ревизије консолидованих финансијских извештаја, 

 ревизија Унапред припремљеног плана реструктуирања, 

 ревизије пројеката међународних донација, 

 ревизије обавезних инвестиционих улагања у поступку приватизације, пројеката 

развоја (нове инвестиције) и запошљавања, 

 реструктурирање привредних друштава, израда УППР и др. 

 финансијски due diligence и оцене кредитног бонитета,  

 процене вредности имовине, обавеза и капитала, 

 рачуноводствени консалтинг,  

 финансијски консалтинг,  

 порески консалтинг, 

 студије трансферних цена уз коришћење комерцијалне базе података Bureau Van 

Dijk – a Moоdy`s Analytics Company у својој верзији TP Catalyst Pro,  

 израде пројеката обрачуна трошкова и учинака (класа 9), и др. 

 

Пружање услуга ревизије финансијских извештаја и консултантских услуга усклађено је са 

Етичким кодексом, међународном праксом и законским прописима у Републици Србији.  
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1. ПРАВНА ФОРМА И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 

 

Друштво је основано као Друштво капитала са ограниченом одговорношћу под 

пословним именом „ЕуроАудит” доо. у Београду, на пословној адреси Булевар деспота 

Стефана бр. 12/5, уписано у Регистар Агенције за привредне регистре, бр. рег. улошка 1-

85054-00, Матични број 17322290, ПИБ 100066150. Власници друштва су два физичка 

лица, и то: 

 

1. др Милован Филиповић, Лиценцирани овлашћени ревизор, држављанин 

Републике Србије, из Београда, ЈМБГ 1807946710169 – 75% удела, 

 

2. др Мирко Андрић, Лиценцирани овлашћени ревизор, држављанин 

Републике Србије, из Суботице, ЈМБГ 2202951150001 – 25% удела.  

 

2. НАЧИН УПРАВЉАЊА ДРУШТВОМ 

 

 

Управљање Друштвом је једнодомно.  

 

Органи Друштва су: 

 

а) Скупштина чланова Друштва и 

б) Директор Друштва. 

 

Чланови Друштва одлучују на Скупштини о свим питањима која према Закону о 

привредним друштвима спадају у надлежност Скупштине Друштва са ограниченом 

одговорношћу. Друштво именује директора чији мандат траје неодређено време са 

неограниченим овлашћењима. 

 

 

3. ИНТЕРНИ СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА  

 

У складу са Међународним стандардима ревизије, Кодексом етике за професионалне 

рачуновође и Законом о ревизији у Републици Србији (Службени гласник РС бр. 73/2019), 

друштво је усагласило општи акт којим се уређује Методологија обављања послова 

ревизије финансијских извештаја на који је Комора овлашћених ревизора дала 

сагласност, а Министарство финансија Републике Србије, уз испуњавање осталих услова 

из члана 14. Закона о ревизији, издало Дозволу за обављања послова ревизије. Друштво је 

усвојило и континуирано спроводи и одржава процедуре и политике система квалитета у 

раду као врхунски приоритет. Интерно су до детаља разрађени (описани) и софтверски 

подржани сви поступци извођења послова ревизије (Методологија ревизије), што ценимо 

као фундаменталну основу квалитетног рада.  

Интерно је развијен софтвер за извођење послова ревизије који је у пракси ревизије 

оцењен као изузетно добар, квалитетан и примењив тако да овај софтвер користи шест 
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ревизорских фирми (око 10% од укупно регистрованих у Републици Србији), што је 

посебан допринос развоју праксе и квалитета у пословима ревизије у Републици Србији. 

Друштво примењује усвојене политике и процедуре квалитета у раду као врхунског циља 

дефинисаних Методологијом ревизије и увођењем система сталних интерних контрола 

квалитета у раду, у складу са   Правилником о процедурама за контролу квалитета који 

обухвата преглед кључних политика, ставова и понашања уз помоћ којих настојимо да 

обезбедимо потпун квалитет услуга у послу ревизије у складу са Закон о ревизији и 

захтевима Међународних стандарда ревизије. 

Друштво је у складу са Међународним стандардом контроле квалитета (ISQC 1) својим  

Правилником успоставило и спроводи систем контроле квалитета за услуге које обавља на 

начин да се дефинишу политике и процедуре квалитета, као што су: 

 

 - општи циљеви и одговорност за квалитет рада, 

 - прихватање наставака ангажовања, нових ангажмана и специфична ангажовања, 

 - примена релевантних етичких захтева професионалне етике, 

 - планирање ревизије, процена ризика и одговори на ризике, 

 - ревизорски докази, поступци и документација, 

 - обука кадрова и континуирано усавршавање запослених, 

 - годишња контрола квалитета ангажовања, 

 - надзор/мониторинг. 

 

Систематизацијом послова и радних задатака именовано је лице чија је одговорност 

спровођење и праћење интерне контроле на нивоу Друштва. Лице за праћење интерне 

контроле квалитета ревизорских ангажмана није члан тима и потпуно је независан у 

односу на све ангажмане, а његов рад обухвата праћење, контролу и уверавање да су 

извршене довољне ревизорске процедуре, поступци и процене и да је изражено 

одговарајуће Мишљење ревизора, контролисаних ангажмана. 

Руководство је преузело одговорност одржавања квалитета у раду запослених у Друштву 

на начин да континуирано код запосленог особља подстиче и захтева одговорност по 

питању независности и компетентности, ради успостављања најбољег квалитета у раду. 

Тога ради, уведено је радно место Помоћник директора за послове контроле квалитета,  

што потврђује да се квалитет у раду ставља у први план приоритета. 

Исто тако, руководство инсистира и прати интегритет и објективност у извршавању посла 

као етички захтев на начин да се стручно и са дужном пажњом показује професионално 

знање и понашање, као и да се чува поверљивост података. 

Друштво је успоставило систем контроле квалитета на начин да ефикасно идентификује, 

прати и отклања уочене неправилности у раду у складу са Међународним стандардима 

ревизије и општим актима друштва. Ради потврде већег степена одговорности и 

професионалне посвећености друштво је ангажовало сталног спољњег консултанта за 
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едукацију и контролу квалитета текућих и завршених послова законске ревизије 

финансијских извештаја. 

 

Изјава о ефикасности интерног система контроле квалитета 

Овим изјављујемо да се систем интерне контроле квалитета у привредном друштву 

ЕуроАудит д.о.о. Београд обавља у складу са Законом о ревизији, МСКК 1 и актима 

Друштва (Методологија обављања послова ревизије финансијских извештаја, 

Правилник о процедурама интерне контроле квалитета и др.) којим се обезбеђује да 

све захтеване политике и процедуре обезбеђују минимум садржаја радне документације 

која чини основ спровођења свеукупне контроле на ревизорским ангажовањима. Друштво 

примењује и спроводи захтеве IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође. 

Сходно томе, сви запослени су упознати са процедурама и политикама које су дате у 

наведеним прописима и смерницама за управљање квалитетом у погледу усклађивања 

докумената у Друштву са Међународним стандардом контроле квалитета (МСКК 1). 

 

Циљ интерне контроле квалитета је да се обезбеди примена Међународних Стандарда 

Контроле Квалитета и примене смернице у везано за одговорности Друштва за систем 

квалитета ревизије годишњих финансијских извештаја. 

 

Правилником о процедурама интерне контроле квалитета предвиђени су поступци за 

утврђивање одговорности сваког учесника у изради извештаја независног ревизора у 

складу са функцијом коју има у том поступку и дефинисани механизми надзора над 

обављањем појединих послова. 

Досадашња искуства и резултати контроле ревизорских ангажовања која су спроведена у 

поступку интерне контроле примене процедура и придржавање упутстава из интерних 

аката Друштва, су показала задовољавајуће резултате и сматрам да овај систем успешно 

функционише.  

 

4. ДАТУМ ПОСЛЕДЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

 

Екстерна контрола квалитета, према Закону о ревизији, обавља се најмање у периоду од 

три године.  

Последња екстерна провера квалитета рада Друштва обављена од стране Коморе 

овлашћених ревизора, у складу са Годишњим планом провере квалитета обављених 

ревизија за 2018. годину, извршена је у периоду од 02.09.2019. године до 05.09.2019. 

године, о чему су, од стране Стручнe службe за контролу квалитета Коморе овлашћених 

ревизора, сачињени записници о налазима контроле квалитета којима нису утврђени 

материјални недостаци.  
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Овлашћена лица за интерну контролу квалитета Друштва су екстерно ангажовани 

сарадник, лиценцирани овлашћени ревизор и лице запослено у Друштву задужено за 

контролу квалитета. 

 

У складу са Правилником о процедурама за контролу квалитета и МСКК 1 параграф А66, 

у оквиру трогодишњег инспекцијског циклуса, последњи инспекцијски надзор у склопу 

интерне контрола квалитета извршен је закључно са децембром 2020. године за 3 

ревизорска ангажмана по основу ревизије финансијских извештаја за 2019. годину. На тај 

начин је у 2020. години контролисан  квалитет рада три лиценцирана овлашћена ревизора. 

 

Овлашћена лица задужена за контролу квалитета су, током јануара 2021. године, сачинила 

извештаје о извршеном надзору над ревизијским ангажманима сваког партнера 

ангажовања (лиценцираног овлашћеног ревизора) који је био предмет надзора 

(мониторинга).  

 

Циљ спровођења овог вида надзора подразумевао је да се непристрасном провером радне 

документације утврди да се процедуре квалитета (Методологија рада) правилно 

примењују, у смислу да су поштовани ревизорски поступци и процедуре, да постоји 

документовање радних поступака, као и оцена посла извршене ревизије са оценом издатог 

Мишљења ревизора. 

 

Налази о слабостима и недостацима запаженим у току спровођења инспекцијског надзора 

са препорукама за њихово отклањање саопштени су и комуницирани са партнерима 

ангажовања (лиценцираним овлашћеним ревизорима). 

 

На основу повратних информација добијених током процеса мониторинга, као саставни 

део поступака континуираног надзора, спроведене су одговарајуће обуке и корективне 

акције на побољшањима у систему. 

 

5. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА НА ПОСЛОВИМА РЕВИЗИЈЕ 

 

"ЕуроАудит" доо. Београд је у последњих пет године развио у електронској форми 

комплетну Методологију рада на пословима ревизије финансијских извештаја са радним 

папирима и детаљним упутствима, потпуно усаглашену са међународним стандардима 

ревизије. Методологија задовољава захтеве контроле квалитета и уступљена је као 

софтверска платформа за рад до сада за шест друштава за ревизију чији рад је регистрован 

у Републици Србији (око 10% регистрованих друштава за ревизију ради на овој 

платформи). 
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6. СПИСАК ДРУШТАВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОД КОЈИХ ЈЕ 

ОБАВЉЕНА РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

1) ЈАВНА ДРУШТВА РАЗВРСТАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 

 

Ред. 

бр. НАЗИВ ДРУШТВА Мат. бр. 
Датум 

уговора 

Година 

ревизије 

1. „Autoprevoz Janjušević“ ad, Priboj 07155824 04.12.2019. 2019. 

2. „Autoventil“ ad, Užice 07219610 04.07.2019. 2019. 

3. „Chemos“ ad, Palić 08067619 18.09.2019. 2019. 

4. „Duga“ ad, Beograd 07088957 17.07.2019. 2019. 

5. „Fabrika opruga“ ad, Čačak 07290586 11.07.2019. 2019. 

6. „Мinos“ ad, Gornji Milanovac 07315163 09.07.2020. 2019. 

7. „Pobeda" ad, Ljig 07135513 13.05.2020. 2019. 

8. PP „Pobeda“ ad, Pobeda 08142599 19.09.2019. 2019. 

9. PP „Borac“ ad, Šurjan 08057729 18.07.2019. 2019. 

10. PP „Feketić“ ad, Sombor 08065616 31.12.2019. 2019. 

11. PP „Miletić“ ad , Sombor 08028419 31.12.2019. 2019. 

12. PP „Vojvodina“ ad, Sombor 08043787 31.12.2019. 2019. 

13. „PSS Subotica“ ad, Subotica 08265879 03.07.2019. 2019. 

14. PTK „Panonija“ ad, Panonija 08056811 19.09.2019. 2019. 

15. „Putevi“ ad, Požega 06991840 23.07.2019. 2019. 

16. „Senta promet“ ad, Senta 08720100 04.07.2019. 2019. 

17. „Sigurnost AS“ ad, Beograd 17452274 19.07.2019. 2019. 

18. „Sigurnost Vračar“ ad, Beograd 07064535 19.07.2019. 2019. 

19. „Simpo“ ad, Vranje 07105681 30.09.2019. 2019. 

 

 

ПРАВНА ЛИЦА ПОВЕЗАНА СА ЈАВНИМ ДРУШТВИМА РАЗВРСТАНИМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 

ТРЖИШТУ КАПИТАЛА КОЈИМА ЈЕ ОБАВЉАНА РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. 

 

 

ЈАВНА ДРУШТВА ПОВЕЗАНА ДРУШТВА  

„Pobeda“ ad, Ljig „Kamenolom Slovac“ doo, Lajkovac 13.05.2020. 

„Pobeda“ ad, Ljig GP „Granit peščar“ ad, Ljig  13.05.2020. 

PP „Pobeda“ ad, Pobeda IM „Topola“ doo, Bačka Topola 18.09.2019. 

PTK „Panonija“ ad, Panonija IM „Topola“ doo, Bačka Topola 18.09.2019. 

PTK „Panonija“ ad, Panonija PP „Pobeda“ ad, Pobeda 19.09.2019. 

„Putevi“ ad, Požega „Autoventil“ ad, Užice 04.07.2019. 

„Putevi“ ad, Požega „Putevi centar“ doo, Beograd 03.08.2020. 

„Senta promet“ ad, Senta „SP-corp“ doo, Senta 04.07.2019. 

„Simpo“ ad, Vranje „Simpo line“ doo, Vranje 30.09.2019. 

„Simpo“ ad, Vranje „Simpo šik“ doo, Kuršumlija 23.07.2019. 
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2) ВЕЛИКА ПРАВНА ДРУШТВА РАЗВРСТАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ 

 
Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДРУШТВА Мат. бр. 

Датум 

уговора 
Година 

ревизије 

1. 
„China Shandong International Economic & Technical“ Ogranak,  

Beograd 
29505381 31.07.2019. 2019. 

2. „Contitech fluid Serbia“ doo, Subotica 20759704 25.07.2019. 2019. 

3. „Državna lutrija Srbije“ doo, Beograd 17590987 09.08.2019. 2019. 

4. „Ex ing B&P“ doo, Beograd 06001629 16.09.2019. 2019. 

5. „GIR“ doo, Kraljevo 06648266 23.07.2019. 2019. 

6. IM „Matijević“ doo , Novi Sad 08588759 30.09.2019. 2019. 

7. Institu za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd 07017618 25.09.2019. 2019. 

8. JKP „Vodovod i kanalizacija“, Kragujevac 07165439 25.09.2019. 2019. 

9. JKP „Vodovod i kanalizacija Pančevo“, Pančevo  08487502 26.08.2019. 2019. 

10. ЈP „Srbijašume“, Novi Beograd 07754183 04.09.2019. 2019. 

11. JP „Vojvodinašume“, Petrovaradin 08762198 11.10.2019. 2019. 

12. JP EPS „Elektrokosmet“, Priština 09016473 05.09.2019. 2019. 

13. JP EPS „Termoelektrane Kosovo“,  Obilić 09016252 23.07.2019. 2019. 

14. „Kartonval“ doo, Beograd 17194208 23.07.2019. 2019. 

15. „Krušik“ ad, Valjevo 07096364 16.09.2019. 2019. 

16. „N-sport“ doo,  Zemun  17067648 18.07.2019. 2019. 

17. „Rotografika“ doo, Subotica 08756627 30.07.2019. 2019. 

18. „Simpo šik“ doo, Kuršumlija 20609613 23.07.2019. 2019. 

19. „Sinteza invest“ ad u prinudnoj likvidaciji, Beograd 17456164 27.02.2020. 2019. 

20. „Strabag“ doo, Beograd 07189826 18.06.2019. 2019. 

21. „Trnava promet“ doo, Donja Trnava 07364857 23.07.2019. 2019. 

22. „Zastava Istrabenz Lizing“ doo, Beograd 17518844 13.03.2019. 2019. 

23. „Zastava oružje“ ad, Kragujevac 07249845 02.08.2019. 2019. 

 

 

 

ПРАВНА ЛИЦА ПОВЕЗАНА СА ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ДРУШТВИМA РАЗВРСТАНИМ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ 

 

ВЕЛИКА ПРАВНА ДРУШТВA ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА  
 

„Državna lutrija Srbije“ doo, Beograd 
„Železnički integralni transport“ doo, 

Beograd 
17.07.2019. 

„Ex ing B&P“ doo, Beograd „Ex BC“ doo, Beograd 23.07.2019. 

„Ex ing B&P“ doo, Beograd „Ex - tri CO“ doo, Beograd 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Mat-real estate“ doo, Novi Sad 17.01.2020. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „MPZ Agrar“ doo, Novi Sad 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „MPZ Agrar dva“ doo, Novi Sad 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Mlintest“ doo, Šid 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Galad“ doo, Kikinda 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad PP „Jedinstvo“ doo, Kikinda 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Agrovojvodina mehanizacija“ doo, Novi Sad 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad PP „Zlatica“ ad, Lazarevo 30.09.2019. 
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IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Ravnica“ doo,  Bajmok 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Poljoprivreda“ doo, Senta 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Bezdan“ doo, Bezdan 30.09.2019. 

IM „Matijević“ doo , Novi Sad „Mat agro“ doo, Novi Sad 30.09.2019. 

JP EPS „Elektrokosmet“, Priština JP EPS „Površinski kopovi Kosovo“,  Obilić 06.08.2019. 

JP EPS „Elektrokosmet“, Priština JP EPS „Termoelektrane Kosovo“,  Obilić 23.07.2019. 

JP EPS „Termoelektrane Kosovo“,  Obilić JP EPS „Površinski kopovi Kosovo“,  Obilić 06.08.2019. 

„Kartonval“ doo, Beograd „Karteks“ doo, Beograd 23.07.2019. 

„Strabag“ doo, Beograd „Strabag AG“ Ogranak, Beograd 18.06.2019. 

„Zastava oružje“ ad, Kragujevac „Zastava kovačnica“ ad, Kragujevac 02.07.2019. 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОСТИ У ОДНОСУ НА ЈАВНА ДРУШТВА 

Изјављујемо да ЕуроАудит доо, Београд није пружало консултантске услуге јавним 

друштвима разврстаним у складу са Законом и тржишту капитала и привредним 

друштвима повезаним са јавним друштвима којима је истовремено обављало ревизију 

финансијских извештаја за 2019. годину, у складу са чланом 10. став 2. тачка 1. до 9. 

Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава 

(Службени гласник РС, бр. 114/2013 и 92/2018 и 158/2020). 

 

7. ПРОЦЕДУРЕ И НЕЗАВИСНОСТ РАДА ДРУШТВА 

 

Друштво у писаној форми сваке године обезбеђује Потврду о независности којом 

потврђује своју независност, независност лиценцираних овлашћених ревизора, као и 

других лица која су запослена у друштву, којима су поверени послови извођења ревизије, у 

односу на Наручиоца посла ревизије. Тога ради, друштво је успоставило политике и 

процедуре које омогућавају уверавање да је Друштво, као и његови запослени, независни у 

извршавању послова у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође. Стриктно 

придржавање ових политика и процедура независности омогућава друштву да, у разумној 

и могућој мери, идентификује и процени околности и односе који могу угрозити 

независност, и да предузме одговарајуће мере како би се претње отклониле или свеле на 

прихватљив ниво. 

Важан аспект је да сва лица на која се односе захтеви за независношћу (партнери 

ангажовања, лиценцирани овлашћени ревизори и друга лица ангажована на пословима 

ревизије) имају централну подршку са захтевом да испитују и документују сваку сумњу у 

погледу независности друштва у поступку прихватања новог клијента. 

 

Околности и односи који могу угрозити независност утврђени су Међународним 

стандардима ревизије и Кодексом етике за професионалне рачуновође. 

Усаглашавање пословања друштва са принципима независности је континуиран процес, 

који подразумева: 
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 писане процедуре независности, 

 континуирана обука, 

 интерно праћење и провера независности на годишњем нивоу, 

 одговорност и подизање културе која подразумева независност, 

 дисциплинске политике и процедуре. 

 

Обавештење о постојању околности или односа који могу угрозити независност врши се 

писменим путем. Запослени су у обавези да, без одлагања, сачине извештај о постојању 

потенцијалних претњи независности. Свака идентификована претња ће бити сагледана и у 

најкраћем времену предузете мере за отклањање.  

 

Друштво обезбеђује, на годишњем нивоу, Изјаву о усаглашености са политикама и 

процедурама у вези независности, у писаном облику, од свих запослених од којих се, у 

складу са релевантним етичким захтевима, захтева да буду независни. 

 

 

Изјава која се односи на Процедуре и независност  рада друштва 

  

У складу са тачком 7. став 3. члан 24. Закона о ревизији (“Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 73/2019), овим изјављујемо да Друштво „ЕуроАудит“ доо. Београд има 

установљене процедуре рада које се односе на независност рада друштва за ревизију и 

запослених у друштву у односу на клијентe и ревизорскa ангажовањa и потврђујемо да је 

обављен интерни преглед поштовања захтева независности. Пре прихватања ревизорског 

ангажмана у смислу одредаба Закона о ревизији, директор друштва, партнери ангажовања 

и лиценцирани ревизори разматрају да ли постоје претње у погледу  независност друштва 

за ревизију или лица која обављају послове ревизије. Сви чланови ревизорског тима своју 

независност у односу на листу (портфолио) клијента и његових повезаних лица потврђују 

потписом годишње Изјаве о независности. 

 

Друштво континуирано спроводи контролу поштовања утврђених процедура 

независности. 

 

8. ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ДРУШТВА У ВЕЗИ СА КОНТИНУИРАНИМ 

ПРОФЕСИОНАЛНИМ УСАВРШАВАЊЕМ  ЛИЦЕНЦИРАНИХ 

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА 

 

У циљу стицања и одржавања потребних знања, вештина и способности у обављању 

послова ревизије финансијских извештаја, друштво је успоставило политику, план и 

програм континуираног професионалног усавршавања. Едукације се остварује преко 

одржавања семинара и интерних састанака, размене и преношења искустава усмерених у 

сврху развоја праксе, уједначавање начина рада и доследне примене стандарда квалитета.  
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Организовање предавања, радионица и других видова едукације, ради оспособљавања 

запослених уз инсистирање на примени Етичког кодекса у функцији побољшања система 

квалитета,  је стална пракса у раду. 

 

У друштву су утврђени начини комуницирања и одговорности за комуницирање, односно 

информисање запослених о актуелним дешавањима унутар Друштва, променама, као и 

саопштавању од руководилаца у вези извршења посла, специфичним новим захтевима 

везано за примену нових Стандарда и саопштења, законских прописа и др. Уобичајен 

текући начин комуницирања у друштву одвија се кроз радне састанке, колегијуме, интерне 

дописе и саопштења запосленима, интерни информациони систем (Public), вебинар 

(нарочито у условима присуства вируса Covid 19), дебате, радионице и расправе о 

одређеним проблемима, разматрање предлога и сугестија запослених за решавање 

проблема из праксе и др. 

Програм континуираног професионалног усавршавања се спроводи на више начина: 

 организују се интерни семинари на којима предавачи из одређене стручне области 

држе предавања запосленима на начин да се анализом примера из праксе запослени 

додатно едукују ради стицања практичних знања и вештина, 

 повремено се ангажују специјалисти изван друштва за поједине области, на пример, 

специфичности откривања значајних грешака или пропуста, доследна примена 

методологије ревизије, идентификовања ризичних подручја ризика, форeнзика,  

наступ код извршења посла, примена Етичког кодекса, избор начина изражавања 

ревизорског мишљења, начин и путеви прања новца и друго.  

 најкасније почетком године се разрађује допуна софтвера и упутстава везано за 

примену Методологије ревизије у складу са променама законских прописа, 

Међународних стандарда, Директива, тумачења и упутства. Врши се упознавање и 

разрада практичних примера начина рада из области ревизије, едукација везано за 

пружање услуга процена имовине и капитала, финансијског, рачуноводственог и 

консалтинга у вези са порезима, израде студија о трансферним ценама и слично, 

 Комора овлашћених ревизора најмање једном годишње организује континуирану 

професионалну едукацију коју обавезно похађају сви Лиценцирани овлашћени 

ревизори директно и/или преко вебинара. 

 ангажовање експерата ради едукације у вези са применом нових Стандарда ревизије 

и нових МРС/МСФИ, 

 континуирано се  набавља савремена информатичка техника и специфични 

софтверски алати нових генерација,  

 едукација везана за израду студија о трансферним ценама, примена информатичких 

алата за извођење послова утврђивања цена ван дохвата руке. Друштво у дужем 
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периоду користи  комерцијалну базу података Bureau Van Dijk – a Moоdy`s 

Analytics Company у својој верзији TP Catalyst Pro као подршку код израде Студија 

о трансферним ценама. 

 oбуке за коришћење нових софтвера, јавних или закупљених база података и 

интернет портала ради прикупљања података.  

Годишње оцењивање запослених даје одговор о довољности професионалног усавршавања 

сваког запосленог на основу чега се планирају нови нивои и поља професионалног 

образовања запослених. 

Посебан вид континуиране едукације запослених односи се на препознавање  ризика, 

процена и управљање ризиком криминалних радњи и прања новца и др. 

 

 

9. ИНФОРМАЦИЈА О ПАРАМЕТРИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАРАДА  

КЉУЧНИХ РЕВИЗОРСКИХ ПАРТНЕРА 

 

Накнада кључним ревизорским партнерима исплаћује се, по правилу, зарада на основу 

Уговора о раду, зарада по основу годишњег бонуса и евентуално из добити Друштва 

узимајући у обзир елементе: 

 преузетог степена одговорности, 

 на основу постигнутих резултата рада, 

 у складу са нормативним актима Друштва. 

 

10. ОПИС ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА О РОТАЦИЈИ КЉУЧНИХ 

РЕВИЗОРСКИХ ПАРТНЕРА    

 

Друштво за ревизију "ЕуроАудит" д.о.о. Београд контролу и праћење ротације, односно 

замене ревизора, кључног ревизорског партнера ангажовања – лиценцираног овлашћеног 

ревизора који потписује Извештај о ревизији врши, сагласно члану 50. Закона о ревизији 

(Службени гласник РС бр. 73/2019), сваке седме године од почетка обављања ревизије 

финансијских извештаја код истог обвезника ревизије.  

Кључни ревизорски партнер, односно лиценцирани овлашћени ревизор, може поново да 

обавља ревизију код истог обвезника ревизије три године од датума потписивања 

последњег ревизорског извештаја за тог обвезника. 

Друштво за ревизију "ЕуроАудит" доо. Београд је у складу са наведеним одредбама закона 

обезбедило и контролу праћења ангажмана код истог друштва од јавног интереса од 

почетка обављања ревизије највише узастопних 10 година, осим ако посебним законом 
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није друкчије уређено. Након паузе и истека четири године од последњег ангажовања код 

друштава од јавног интереса, дозвољена су нова ангажовања. 
 

 

11. ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

Друштво нема повезаних лица. 

 

Друштво је у протеклој 2020. години остварило следеће приходе: 

 

Финансијске информације и подаци о укупном приходу 

Друштва од обављања: 

РСД 

1. законске ревизије друштава од јавног интереса и друштава која 

припадају групи друштава чије матично друштво је од јавног 

интереса  

 25.405.550 

2. законске ревизије код субјеката ревизије који нису друштва од 

јавног интереса 

43.515.189 

Укупно од законске ревизије  68.920.739 

3. додатних услуга из члана 43. овог закона код субјеката ревизије 

који су били предмет ревизије која је обавезна у складу са овим 

законом 

13.315.062 

4. додатних услуга из члана 43. овог закона код осталих субјеката 

ревизије 
9.763.024 

  

12. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА 

 

1. Др Милован Филиповић, др e. наука  04.02.20.  401-00-565/2020-16 

2. Проф. др Ђоко Малешевић, др e. наука  16.07.20.  401-00-3281/2020-16 

3. Проф. др Мирко Андрић, др e. наука  18.02.21.  401-00-00764/2021-16 

4. Мр. Јелена Крпић, мр. економије   15.01.20.  401-00-190/2020-16 

5. Мр. Ђорђе Радуловић, мр. економије  28.08.18.  401-00-3006/2018-16 

6. Тања Мичић, мастер економиста   22.02.21.  401-00-00588/2021-16 

7. Мирослав Шведић, дипл. економиста  13.11.19.  401-00-4788/2019-16 

8. Радмила Антонијевић, дипл. економиста  16.12.19.  401-00-5370/2019-16 

9. Љиљана Младеновић, дипл. економиста  08.02.21.  401-00-00589/2021-16 

10. Татјана Оклапи, дипл. економиста   23.01.20.  401-00-405/2020-16 

11. Александра Јањић дипл. економиста  11.02.20.  401-00-657/2020-16 

12. Димитрије Филиповић, мастер економиста 03.02.21.  401-00-00532/2021-16 

 

Просечан број запослених у 2020. години је 32 радника, од којих 27 ради непосредно на 

пословима ревизије финансијских извештаја. 
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H3JABA 

npeMa Haj60JbeM Ca~3HalbY 11 YBepaBal-bY I1HipopMaLJ,l1je CaAp)J(aHe Y OBOM vf3BewTajy cy Ta4He 11 


y CKllaAY ca 3aXTeBI1Ma 4llalla 54. 3aKoHa 0 TP)I<I1WTY Kanl1TaJla (Cn. JlI1CT PC 6p. 31120 II 

11212015, 108/20 16 11 912020) 11 4llaHa 4. npaBl1llllHKa 0 YCllOBI1Ma 06aBJba~ba peBH311je 


qHlHaHcl1jcKl1x H3BewTaja jaBHl1x APywTaBa (Cll . rnaCHI1K PC 6p 114/2013, 92/2018 11 


158/2020). 


EeorpaA 08.03.2021. rOAHHe 




