
SKUPSTINA AKCIONARA
Broj: ll-van./2021
28.09.2021. godine

hdusklia polioprtvrqdnth mralna r.d
zrag i:ltBIiEEoqiAE

a,"t -[- Yett./Xo2/
2?,o9. ,oZ*s*,

Na osnovu dana 329. tadka 14. Zakona o privrednim druitvima fiSl.glasnik RS', br.36/2011,
99/2011, 83/2014-dr.zakon, 52015, 44/2018, 95/201I i 91/2019), Skup5iina akcionara
lPlV ,,Z|VAJ' a.d. ZE[/UN-BEOGRAD, na ll vanrednol sednici odrZanol dana
28.09.2021. godine, donela je slede6u

ODLUKU
o izboru revizora za poslovnu 2021. godinu i naknadi za njegov rad

1. Angaiuje se Drustvo za reuiziju ,,KRESTON MDM REVIZIJA" D00 BEoGRAD,
matidni brot: 20016515, PIB: 103791082, sa sedi5tem u Beogradu (Stari Gtad),
ul. Takovska broj 1'1, sprat: 1, broj stana: 2, za obavljanle poslova zakonske revizije
Redovnih godisnjih ilnansijskih izveStaja i Konsolidovanih Iinansijskih izveitaja
lP[/ ,,Z|VAJ" a.d. ZEI\,{UN-BEOGRAD za 2021 . godinu.

2. Utvrduje je se NETO naknada za poslove obavljanja revizile Finansijskih izve5taja za
2021.godinu (Redovnih i Konsoldovanih) u ukupnom iznosu od 2.800,00 EUR, u

dinarskoj protiwrednosti po srednlem kursu NBS na dan fakturisanja.

3. ovla56u]e se Generalni direktor lPlV,,ZMAJ" a.d. ZEMUN-BE0GRAD, da zakljudi poseban

Ugovor o reviziji Redovnih godiSnjih flnansijskih izveStaja i Konsolidovanih finansilskih
izve5tqa za 2021. godinu u skladu sa odredbama dlana 33, Zakona o reviziji
('Sluibeni glasnik RS", br, 7U2019).

4. Ova 0dluka stupa na snagu danom donoienla.

OBRAZLOZENJE

Clan 26. stav 1 i stav 2 .Zakona o rcviziji ("stuibeni glasnrk RS'i br,73/2019), redosledno
propisuje obavezu zakonske revizije fi nansijskih izve5taja:

Zakonska revizija je obavezna za redovne godisnje finansijske izvestaje velikih i

srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se ureduje raaunovodstvo,
javnih dru$tava u skladu sa zakonom kojim se ureduje irziSte kapitala nezavisno od
njihove velidine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika 6iji ukupan prihod
ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 evra u dinarskoj
protivvrednosti.
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Zakonska revizija konsoljdovanih finansijskih izvestaja obavezna je za maiicna p.avna
lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izvestaje u skladu sa zakonom kojim se
ureduje radunovodstvo.

Konstatuje se da je IPM ,Z[ilAJ" a.d. Zemun-Beograd razvrstano po velidini kao malo pravno

Iice, ali da je uredeno kao javno akcionarsko drudtvo dije su hartije od vrednosti uklju6ene
na IVTP u Republici Srbili pa 1e samim tim kao lavno dru5tvo, odnosno dru5vo od javnog

interesa, obveznik zakonske revizije redovnih godiSnjih finansilskih izvestqa. Dalje se
konstatule da je IPM ,,2[4AJ" a.d. osnivad i dlan sa 100% udela u svom vlasni5tvu
privrednog dru6tva ,,ZMAJ-SRCE" d.o.o. Zemun-Beograd pa je u smislu dlana 31.

Zakona o radunovodstvu ("Sluzbeni g/asrlk RS', br. 73/2019 i 44/2021-dr.zakon),
IPM "ZIVAJ' a.d., kao matidno pravno lice ijavno dru6tvo - druStvo od lavnog interesa, duian
da sastavl.ja konsolidovani Jlnansijski izvestaj i da le shodno tome IPM ,ZMAJ" a,d, obveznik
revizije konsolidovanih finansijskih izveStaja, Dakle, iz svih napred navedenih dinjenica i

primenom citiranih zakonskih odredbi proizilazi da le lPlV ,,ZMAJ" a.d. obveznik revizie
Redovnih godiSnjih fl nansijskih izvestaja i Konsolidovanih finansilskih izvestaja.

0lanom 32. stav '1. Zakona o revizili propisano le da je subjekat revizije kod kojeg se vr5i
revizija, duZan da zaklludi ugovor o obavljanju zakonske revizije s druStvom za reviziju
najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi, na osnovu odluke
skup6tine ili"drugog nadleinog organa utvrdenog opstim aktom tog sublekta o izboru drustva
za reviziju, Clanom 329. tadka 14. Zakona o privrednim dru6tvima kao imperativnom normom,
predvidena je iskljudva nadle2nost SkupStine akcionarskog dru5tva za odludivanje o izboru
revizora i naknadi za njegov rad. Clanom '11. tadka '13. Statuta IPM ,,ZMAJ" a.d. od

22.06.2012. godine propisano jeda Skupstina akcionara bira revizora iodluduje o naknadi za

nlegov rad. Shodno tome, IPM,,ZliAJ" a.d. Zemun-Beograd bira dru5tvo za reviziju i zakljudule

Ugovor o zakonskoj reviziji sa izabranim revizorom najkasnije do 30, septembra poslovne
godine na koju se revizila odnosi i to na osnovu prethodno donete odluke Skupstine akcionara
o izboru revizora i naknadi za njegov rad.

Konstatuje se da je lPlvl ,,ZMAJ" a,d. uputio Pozive za dostavljanje Ponuda za vrsenje
poslova revizije Redovnih godiSnjih finansilskih izveStqa iKonsolidovanih godiSnjih finansijskih

izve5taja za 2021. godinu slede6im revizorskim ku6ama:

,,AUD|TOR" DOO Beograd,,,PRIVREDNl SAVEINIK-REVIZIJA" DOO Beograd,

,,KRESTON IVDIM REVIZIJA" D00 Beograd, ,,FinExpertiza" DOo Beograd i

,BDO" DOO Beograd.

Konstatovano je da svih 5 dru5tava za reviziju kolima smo uputrli Pozive za ponudu poseduju

vaZe6u i zakonom propisanu dozvolu lVlinistarstva finansija za obavljanje revizije flnansijskih

izvestaja ivazecu izakonom propisanu dozvolu Komisije za hartije od vrednosii za obavljanle

revizije finansijskih izve5taja za 2021. godinu koje sastavljalju javna druStva aije su hartile od

vrednosti ukljudene naMTP, kakav je lPlV,,z[/AJ" a.d.
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Dalje, konstatuje se da su Ponude za vr5enje revizije Finansijskih izveitaja (Redovnih i
Konsolidovanih) 2a2021. godinu, naSem privrednom druitvu dostavili:

) Privredno dru5tvo za revizilu ,,PRIVREDNI SAVETNIK.REVIZIJI\:" 000 iz Beograda
pod brolem 19512021 od 01.09.2021.godine,

> Druitvo za reviziiu ,,KRESrOIV M1M REVIZIJA" OOa iz 3eo$ada od
01.09.2021. sodine,

! Revizorska kuca,,AUDITOR" DOO iz Beograda od 03.09.2021. godine i

F ,,FinExpertiza" DOO iz Beograda od 03.09.202'1. godine.

lzuzev ove 4 (iefrl Ponude, drugih Ponuda od strane revizorskih kuia za obavljanje revizile
naSih finansijskih izveilalaza 2021. godinu, nije bilo,

Konstatule se da gore navedena 4 (ietiri) uinta za reviziju koja su dostavila svoje Ponude
poseduju vaiecu i zakonom propisanu dozvolu Ministarstva finansila za obavljanje revizije
finansijskih izvestaja. Dalje je konstatovano da gore navedena detiri ponudioca poseduju

vaieiu i zakonom propisanu dozvolu Komisije za hartUe od vrednosti za obavllanje revizije
finansijskih izvedtaja za 2021. godinu koje sastavljalju javna dru5tva 6ije su hartue od
vrednosti ukljuaene na MTP, kakavje lPM,,ZMAJ" a.d.

Pozivi za Ponude izaprimljene Ponude sa refereninim listama nalaze se zajedno u materilalu
za ovu sednicu Skup5tine.

Konstatuje se da je reviziju Finansijskih izve5taja IPM ,,Z[IAJ" a.d, za 2020.godinu
(Redovnih i Konsolidovanih)izvriilareuizorska ku6a ,AUDlT0R" D0O Beograd.

Prisutni akcionari upoznati su da je Komisija za reviziju Odbora direktora IPM ,,ZMAJ" a.d.,
u smislu dlana 411. Zakona o privrednim dru5tvima, a posle izvr5enog uvida u dostavllene
Ponude sa iskazanom visinom naknade za obavljanle poslova revizije redovnih i

konsolidovanih finansijskih izvestala, potom uvida u referentne liste i uvida u podatke o
strudnom kadru, kao I na osnovu uvida'u drugu pratecu dokumentaciju i javno dostupne
registre, za revizora Finansijskih ii'vestaja IPM ,,ZMAJ" a.d. za 2021. godinu (Redovrih
i Konsolidovanih) predloiila Drudtvo.za reviziju ,,KRESTON MDM REVIZIJA" DOO
BEOGRAD. Komisija za reviziju dala je miSljenje da ce ta revtzorska kuda poslove revizile
finansijskih izve6taja vr5iti ozbiljno, objektivno, profesionalno i u skladu sa vaZedim propisima,

kao i da ta revizorska kuca ispunjava kriterijume strudnosti i nezavisnosti u odnosu na DruStvo.

Komisija za revizilu razmotrila je sve 4 (detiri) prispele Ponude sa referentnim listama, strudnim
kadrom i ostalim elementima iz Ponuda. Komisija za revizilu 0dbora direktora uzela je u obzir
da su revizorske ku6e ,,AUD|TOR" ,,PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA' i

,,KRESTON l\ilDM REV|Z|JA" dostavile povoljniju Ponudu u pogledu visine naknade za

obavljanje poslova revizije u odnosu na Ponudu,,FinExpertiza'. Naime,,FinExpertiza" ponudila
je znatno visu naknadu u odnosu na druge ponudioce, pa je sledom toga Komis4a za revizilu

zauzela stav da ne treba da se prihvati Ponuda revizorske ku6e,,FinExpertiza" D00 Beograd.
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Dalje, Komisija za reviziju konstatovala le da su ostala 3 (fr) ponudioca: ,,AUD|ToR",
,,KREST0N IVDM REVIZIJA" i ,,PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA" dostavili Ponude
sa istom visinom naknade za obavllanle poslova revizije. Kod takvog stanja stvari
Komisija za reuiziju zauzela je stav da nije prihvatljiva Ponuda revizorske ku6e

,PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA", ovo zbog slededeg. Naime, Komisija je ovde uzela u

obzir da ,,PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA- D00 ima dozvolu Komisije za HOV za vrSenje

revizije finansijskih izve5taja za javna dru5tva dije su hariile od vrednosti ukljudene na MTP,

a da sa druge strane ,,AUD|TOR" i,,KRESTON MDM REVIZIJA' imqu dozvolu Komisile

za HOY za vr5enje revizije llnansijskih izve6taja kako lavnih druitava dije su hartile od
vrednosti ukljudene na IVTP, tako i javnih dru5tva dile se hartije nalaze na Open markeiu.
Na kraju razmatranja, Komisila za revizilu dala je prednost kadrovskoj strukturi strudnog tima
drudtva za reviziju ,,KRESTON IVDIV REVIZIJA- DOO u odnosu na kadrovsku strukturu

,,AUD|TOR" D00, obzirom da ,,KRESTON lVDlVl REVIZIJA- u svom sastavu ima

5 licenciranih ov{a5denih revizora, dok ,,AUDITOR- D00 u svom sastavu ima 4 licencirana

ovlaScena revizora.

Komisija za revrziju Odobra direktora lPlV,,Z|VAJ" a.d. dala je mi6ljenje da treba prihvatiti

Ponudu revizorske kuce ,,KRESTON IVDM REVIZIJA- D00 BEOGRAD od

01.09.2021. godine na osnovu koje ce Drustvo zakljuditi Ugovor o obavllanju revizije.

Obllk isadriina tog ugovora propisani su dlanom 33. Zakona o reviziju.

Shodno svemu navedenom, prisutni akcionari zauzeli stav da Dru5tvo za reuiziiu

,,KRESTON l\ilDlV REVIZIJA" D00 BEOGRAD poslove revizije vr5i ozbiljno, objektivno,
profesionalno, u skladu sa vaie6im propisima, i da su ispunleni svi uslovi da vrsi reviziju

Redovnih godiSnjih flnansijskih izve5taja i Konsolidovanih finansi.jskih izvedtaja
lPlV ,,z[/AJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD za 2021. godinu, pajeodludeno kao u dispozitivu.
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PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO 

 

 

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96 
REGISTROVAN  KOD  AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705; 

RAČUNI: 325-9500500000759-53 OTP BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63  KOMERCIJALNA  BANKA AD, BEOGRAD 
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732 

TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS  
 

 
 

IPM “ZMAJ”  a.d.  
-  ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA - 

Auto put 12 
11 080 Beograd-Zemun  

E-mail: office@zmaj.co.rs 
 

Broj 195/2021 
fc/ 01.09.2021. godine 

 
Predmet:   
 

 Ponuda za reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja društva za 2021. godinu 

 Ponuda za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu 
   

 Dostavljamo Vam ponudu za sklapanje Ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja i izradi 
Izveštaja o reviziji za 2021. godinu, kao i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja i izradu Izveštaja o 
reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu. Izveštaji o obavljenoj reviziji će biti izrađeni u 
skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima revizije i Kodeksom profesionalne etike 
revizora. 
              Rok 

Rok za završetak posla je 20 dana od stavljanja na raspolaganje celokupne potrebne 
dokumentacije. 

Cena 
Cena za vršenje revizije i izradu Izveštaja o reviziji pojedinačnih finansijskih izveštaja, sa stanjem 

na dan 31.12.2021. godine je 2.200,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara koji 
utvrđuje Narodne banka Srbije, na dan  plaćanja, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20%, koji 
pada na Vaš teret.  

Cena za vršenje revizije i izradu Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja, sa 
stanjem na dan 31.12.2021. godine je 600,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara 
koji utvrđuje Narodne banka Srbije, na dan  plaćanja, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20%, 
koji pada na Vaš teret. 

Dinamika plaćanja 
Potrebno je uplatiti akontaciju od 30% ukupne cene, zajedno sa pripadajućim delom poreza na 

dodatu vrednost, po potpisivanju Ugovora, sledećih 40% sa pripadajućim delom poreza na dodatu 
vrednost, pre početka revizije kod Vas i preostalih 30%, zajedno sa pripadajućim delom poreza na dodatu 
vrednost, će biti uplaćeno Društvu za reviziju po završetku revizije, a pre  uručenja Izveštaja. 
 
         »PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA« doo, Beograd, je osnovan 1998. godine. 
Već više od 20 godina, uspešno pružamo sledeće vrste usluga: 

 prethodne revizije i revizije finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih), 

 revizije poslovanja, 

 revizije specijalnih bilansa, 

 izrada planova reorganizacije, 

 procene vrednosti imovine i kapitala, 

 procene vrednosti osnivačkih uloga, 

 ocene boniteta preduzeća, 

 ocene ispunjenosti uslova iz ugovora o privatizacijama, 

 izrade investicionih studija, 

mailto:revizija@psr.rs
http://www.psr.rs/
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  izrade deobnih bilansa i bilansa spajanja i pripajanja, 

 izrade biznis planova, 

 "Due diligence", 

 poreski konsalting, 

 konsalting prilikom vršenja statusnih promena i transformacija, 

 izrade elaborata o transfernim cenama i kamatama "van" dohvata ruke, 

 kao i niz dodatnih, komplementarnih usluga proisteklih iz prirode poslovanja i registrovane 
delatnosti (obračun dugoročnih rezervisanja za zaposlene za otpremnine u skladu sa MRS 19 - Primanja 
zaposlenih, postupci sa revalorizacionim rezervama, itd.). 

 
           Naša revizorska kuća ima u stalnom radnom odnosu 13 zaposlenih. Svi zaposleni su 
visokoobrazovani, a većina kadrova je sa aktivnim znanjem engleskog jezika. Poslove revizije obavlja 6 
licenciranih ovlašćenih revizora, 6 revizora i saradnika, što omogućava formiranje revizorskih timova, koji 
su prilagodjeni različitim potrebama naših klijenata. 
 
           Naša znanja i iskustva uspešno su primenjivana kod naših klijenata sa kojima smo izgradili dobre 
partnerske odnose i koji posluju u svim oblastima privrede (proizvodnji, trgovini, poljoprivredi, 
građevinarstvu, prehrani, saobraćaju, ugostiteljstvu i turizmu, izdavaštvu i štampi, špediciji, filmskoj 
industriji, finansijskom sektoru, osiguranju, auto industriji, itd.). 
 
           Naša misija je kvalitetno pružanje usluga revizije i pratećih srodnih finansijskih usluga klijentima u 
cilju dugoročnog zadovoljavanja njihovih potreba uz izgradnju dugoročnih partnerskih odnosa.  
 
 Za sve potrebne informacije, Vam stojimo na raspolaganju.  
 

U očekivanju odgovora, srdačno Vas pozdravljamo. 
                                          
S poštovanjem, 
 
 

                      
        

          
Napomena: 
 Privredno društvo za reviziju “PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA” doo je upisano u Listu pravnih lica koja 
mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja javnih društava za 2021. godinu, na osnovu Rešenja Komisije 
za hartije od vrednosti broj  2/7-103-714/5-21 od 26. marta 2021. godine. 
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Držimo se izuzetno visokih 
standarda kvaliteta u svemu što 
radimo. Zato naši klijenti veruju 
da im možemo pomoći u 
postizanju poslovnih ciljeva. 

Andrew Collier 
Direktor za kvalitet i profesionalne standarde 



avgust 2021 | IMP ZMAJ AD Beograd 

Pismo menadžmentu  

 

IPM ZMAJ AD ZEMUN-BEOGRAD  

Auto Put 18 

Beograd-Zemun 

Srbija 

 

Poštovani,  

Zahvaljujemo se na mogućnosti da Vam predamo ponudu za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu. Ukoliko bi ste nam dali priliku da 

ostvarimo ovu vrstu saradnje, da li bi smo sve od sebe da ispunimo zahteve Vaše kompanije i opravdamo Vaše poverenje.  

U nastavku smo formulisali i detaljno objasnili naše potencijalne usluge, te Vas molimo da proučite našu prezentaciju i utvrdite da li profil naše 

kompanije odgovara Vašim zahtevima.  

Molim Vas da nas kontaktirate ukoliko budete imali dodatnih pitanja.  

 Srdačan pozdrav, 

   Jelena Mihić Munjić 

Direktor 
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Medjunarodno prisustvo 

 
Na međunarodnom tržištu, danas je jako prisustvo od suštinskog 
značaja za velike i male kompanije. Zato su međunarodni kontakti 
tako važni. Temeljno razumevanje lokalnih pravnih i poreskih razlika 
je imperativ za poslovne subjekte da bi bili uspešni u svojim 
prekograničnim aktivnostima. Da bi se to postiglo, potreban je 
pristup profesionalnim i pristupačnim stručnjacima u svakoj zemlji. 
 
 
 
KRESTON MDM je član Kreston International, koji je globalna mreža 
nezavisnih računovodstvenih firmi, koja ima dugogodišnju međunarodnu 
reputaciju u pružanju konsultantskih, revizorskih i računovodstvenih usluga. 

Usluge 
 

 

U 2018 je rangiran kao 12. u svetu, s obzirom da je 

prisutan u u više od 100 zemalja i zapošljava preko  

20.000 profesionalnog i pomoćnog osoblja. 
 

 

 

 

• Revizija i srodne usluge 

• Računovodstvo 

• Poresko savetovanje 

• Transferne cene 

• Finansijski konsalting 

• Kontroling 

• Procene vrednosti 

http://www.ggi.com/dynasite.cfm?dsmid=96729
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Osnovni podaci i usluge 

 

Osnovni podaci 

Naziv: KRESTON MDM REVIZIJA 

Poslovno Ime: DRUŠTVO ZA REVIZIJU MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD (STARI GRAD) 

Status: Aktivno privredno društvo 

Matičnibroj: 20016515 

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću 

Sedište: Opština: Beograd-Stari Grad | Mesto: Beograd-Stari Grad | Ulica i broj: Dečanska 12 

Datum osnivanja: 01.03.2005 

PIB: 103791082 

O nama 

Društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting KRESTON MDM Beograd osnovano je 2005. Godine sa ciljem da koristeći svoje 

resurse gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najviseg kvaliteta. 

 

Zaposleni u KRESTON MDM se trude da koristeći svoje poslovne veštine i iskustvo, u saradnji sa klijentima, omoguće smanjenje poslovnih 

rizika i omoguće prilagođavanje promenljivim uslovima poslovanja. Odnos sa klijentima je pre svega zasnovan na poslovnoj etici i poverenju, 

dok se poslovanje temelji na profesionalizmu i razumevanju. 

 

Od februara 2015. Godine nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postal smo ekskluzivni član za Srbiju 

međunarodnog udruženja nezavisnih profesionalnih firmi KRESTON International.   
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Naše usluge 
 

KRESTON MDM čini tim edukovanih i odgovornih stručnjaka, sa bogatim višegodišnjim iskustvom u relevantnim oblastima. Takođe, KRESTON 

MDM je rastuće preduzeće, koje svake godine sve više proširuje bazu svojih klijenata.  

 

KRESTON MDM nudi širok spektar usluga koje obuhvataju: 

 

− REVIZIJU finansijskih izveštaja I usluge srodne reviziji 

− PORESKO SAVETOVANJE (izrada poreskih mišljenja, kontinuirano savetovanje, kontrola PDV, izrada I kontrola svih poreskih prijava)  

− IZRADA STUDIJA O TRANSFERNIM CENAMA 

− RAČUNOVODSTVENO-KONSULTANTSKE USLUGE(accounting & payroll outsourcing, računovodstveni konsalting, due diligence) 

− PROCENU VREDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA (registrovani smo sudski veštak - pravno lice, i nalazimo se na listama 

procenitelja Raiffeisen, UniCredit, OTP I Vojvođanske banke) 

 

Kadrovski potencijal 
 

Svi zaposleni u KRESTON MDM su fakultetski obrazovani profesionalci, pretežno ekonomske struke. Naš tim sada čine 23 profesionalca, od 

kojih je 6 ovlašćenih revizora, 1 sudski veštak ekonomsko-finansijske struke i 1 sudski veštak građevinske struke i nosilac REV licence. 

 

Od profesionalnih organizacija uključeni smo u rad: 

− AmCham u okviru Tax and Finance board 

− Odbora za reviziju pri Privrednoj Komori Srbije 

− nalazimo se na listi preporučenih konsultanata Department for International Trade Britanske ambasade  

− članovi smo Srpskog fiskalnog društva 
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Obim usluga i naknada 

 

Obim usluga 
 

Reviziju bismo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja I 

Međunarodnim standardima revizije. 

 

Naknada i uslovi plaćanja 
 

Naknada je utvrđena na osnovu sagledanog obima poslova koje treba izvesti u postupku obavljanja navedenih aktivnosti i analogno tome 

adekvatnog angažovanja odgovarajuće optimalne structure stručnog kadra. Naknada za naš rad je obračunata u skladu sa našim standardnim 

satnicama, vremenom potrebnim za vršenje analize i nivoom potrebnog angažovanja. 

 

− 2.000 EUR za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. Godinu 

−     800 EUR za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. Godine.  

 

Porez na dodatu vrednost nije uključen u navedenu naknadu. 

 

Predložena naknada bi bila plativa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Dinamika plaćanja bila bi sledeća: 

− 50% od ugovorene vrednosti po potpisivanju ugovora 

− 50% od ugovorene vrednosti nakon predaje nacrta izveštaja 
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Klijenti 
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Kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja! 

 

 
 

Ivana Stolić | mr 
 
Direktor revizije | Audit director  
 
Takovska 11, 11000 Beograd, Srbija 
+ 381 11 323 4377 
+381 62 301 640 
 
ivana.stolic@krestonmdm.com 

Jelena Mihić Munjić | MSc 
 
Managing Director | Certified auditor 
 
Takovska 11, 11000 Beograd, Srbija 
+ 381 11 323 4377 
+ 381 63 440 540 
 
jelena.mihic@krestonmdm.com 
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INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA ZMAJ 

AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN) 
 

 

Предмет: Понуда  
 

 
У прилогу достављамо понуду за услугу обављања послова ревизије редовних и 

консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину. 

Понуда је специфицирана са следећим елементима: 

 Предмет ревизије 

 План и методолoгија рада 

 Накнада за обављење ревизије 

 Услови плаћања 

 Кадровски тим 

 Референце ревизорске куће 

 Листа најзначајнијих клијенaта 

 

 

Надајући се наставку сарадње, срдачно Вас поздрављамо и желимо пуно успеха 

у раду!  

 

Прилог:   Понуда са референцама 

 

Београд, 03.09.2021. године                                                    

                                                                                            Директор ревизије 

                                                               M. Sc. Ненад Јовић 

 

 
Напомена: Понуда представља електронски документ и важећа је без печата и потписа. 

 



 

 

 

 
 

ПОНУДА 

 

 

Предмет:  

 

Законом о ревизији прописана је обавеза обављања ревизије финансијских 

извештаја у складу са тим законом, Међународним стандардима ревизије и 

Кодексом етике за професионалне рачуновође. 

  

Ревизија представља испитивање финансијских извештаја и поткрепљујућих 

финансијских и других евиденција и информација с циљем да независни ревизор  

формира и изрази мишљење о истинитости и објективности података садржаних у 

финансијским извештајима који су предмет испитивања. 

 

Међународни стандарди ревизије уређују питања планирања и обављања ревизије у 

циљу да она пружи разумно уверење о томе да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне грешке. Ревизија укључује испитивање, тестирање и 

прикупљање доказа који поткрепљују износе и информације у финансијским 

извештајима. Ревизија ће такође обухватити оцену примењених рачуноводствених 

начела и значајних процена извршених од стране руководства Предузећа, као и 

оцену опште презентације финансијских извештаја. 

  

Наши ће поступци садржати тестове документарних доказа који потврђују пословне 

догађаје евидентиране на рачунима, тестове физичког постојања, конфирмације 

потраживања и обавеза, присуство попису залиха и друге поступке ревизије. 

 

Након обављене ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ревизор 

је дужан да сачини и изда Извештај  независног ревизора који садржи: 

 

1. Извештај независног ревизора у коме се изражава мишљење о истинитости и 

објективности имовине, капитала, обавеза и резултата пословања садржаних 

у испитаним финансијским извештајима. 

2. Финансијске извештаје који су били предмет  ревизије.  

3. Напомене уз финансијске извештаје, који су саставни део финансијских 

извештаја. Сврха напомена уз финансијске извештаје је да се корисницима 

информација, садржаних у финансијским извештајима, омогући боље и 

потпуније разумевање финансијског стања и резултата пословања. 

 

У том циљу у Напоменама се обелодањују рачуноводствене политике, односно 

методи примењени у рачуноводственом обухватању и исказивању појединих 

категорија и позиција, структура појединих материјално значајних ставки, као и 

друге информације од значаја за боље разумевање финансијских извештаја.  
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Рок за почетак и завршетак ревизије: 

 

Активности на обављању ревизије би почеле у договореном року, а рок за 

завршетак ревизије би био 15 дана од дана достављања комплетне документације.  

 

 

Накнада за обављање ревизије: 

 

Накнада за обављање ревизије редовних финансијских извештаја за 2021. годину и 

издавање Извештаја ревизора износила би 2.000,00 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без урачунатог пореза на 

додату вредност.  

 

Накнада за обављање ревизије консолдованих финансијских извештаја за 2021. 

годину и издавање Извештаја ревизора износила би 800,00 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без урачунатог пореза на 

додату вредност.  

 

 

Услови плаћања 

 

- 10% аванс након потписивања уговора; 

- 20%  у току присуства попису; 

- 50% у току ревизије финансијских извештаја; 

- 20% у року од 5 дана од добијања Нацрта извештаја о ревизији, а пре 

достављања Коначног извештаја о ревизији. 
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РЕФЕРЕНЦЕ 
 

 

ВРСТЕ УСЛУГА 

 

Регистровану делатност ревизије и пружање рачуноводствених и консултантских 

услуга Ревизорска кућа АУДИТОР обавља на основу лиценце Министарства 

финансија. Ревизорска кућа АУДИТОР је, такође, уписана у Регистар предузећа за 

ревизију и члан је Коморе овлашћених ревизора. 

 

У складу са Законом о рачуноводству и Законом ревизији, ревизију свих  правних 

лица, без обзира на величину и врсту, могу да обављају ревизорске куће које у 

сталном радном односу на неодређено време запошљавају најмање три овлашћена 

ревизора. АУДИТОР има тим од истакнутих овлашћених ревизора и ревизора, са 

искуством на бројним и разноврсним ангажовањима у области ревизије, пословног 

саветовања  и сродних услуга. 

 

Ревизорска кућа послује у оквиру система који у свом саставу има и БРОКЕРСКО 

ДИЛЕРСКО ДРУШТВО ТЕЗОРО БРОКЕР и ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА 

ИСТРАЖИВАЊА. Захваљујући овој компаративној предности, у могућности смо 

да клијенту пружимо веома широк спектар услуга, посебно из економско-правног 

домена, да пратимо његов развој, реагујемо у право време и понудимо одговарајуће 

решење за потребе пословног одлучивања. 

 
Истичемо да је наш Институт је једна од првих организација која је од надлежних 

државних органа још почетком деведесетих добила лиценцу за процене вредности 

предузећа, да тај посао успешно обавља у последњих  20 година, те  да је, 

истовремено, једна од ретких организација која је од стране надлежног судског 

органа  (Привредни суд у Београду) још пре 10-ак година била овлашћена за судска 

вештачења. Такође,  Институт је на листи овлашћених проценитеља Министарства 

за привреду, Агенције за приватизацију и Агенције за стечај, Фонда за развој, као и 

свих  наших водећих банака (Банка Интеза, Комерцијална банка, Рајфајзен банка, 

Сосиете женерал банка, Универзал банка..). 

 

У циљу пружања адекватне услуге, као заокрућен систем, развили смо понуду која 

обухвата следеће услуге: 

 

 Послови ревизије 

 финансијских извештаја 

 консолидованих финансијских извештаја 

 пословања 

 бонитета 

 солвентности 

 специјалних биланса  
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 Услуге сродне ревизији  

 ангажовање на прегледу финансијских извештаја 

 ангажовања на основу којих се пружа уверење 

 ангажовање на прегледу пројектованих финансијских информација 

 ангажовања на обављању уговорених поступака, које између осталог 

обухвата издавање Извештаја о налазима чињеничног стања о  

испуњењу обавеза у складу са уговорима о купопродаји друштвеног 

капитала и осталим уговорима 

 ангажовања на изради извештаја о налазима чињеничног стања за 

верификацију трошкова по основу уговора о донацијама 

 ангажовања на компилацији финансијских информација 

 

 Услуге из области процене вредности капитала и израде програма 

приватизације, за потребе приватизације, купопродаје акција или 

удела, оснивање правних лица или било какве статусне промене 

 

 Услуге процене вредности нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења, опреме и обртних средстава у циљу вредновања по 

поштеној вредности у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима 

 

 Услуге процене вредности нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења, опреме и обртних средстава за потребе пословних банака и 

других поверилаца (овлашћени проценитељи на листи пословних 

банака) 

 

 Услуге процене вредности и вештачења за потребе судских органа 

 

 Услуге процене вредности у складу са  Законом о стечају и 

Националним стандардом  о начину и поступку уновчења стечајног 

дужника 

 

 Услуге процене тржишне вредности акција у складу са Законом о 

привредним друштвима и Законом о хартијама од вредности 

 

 Услуге из области анализе и истраживања тржишта у процесу 

доношења инвестиционих одлука 

 

 Финансијски консалтинг 

 израда Due diligence 

 израда студија изводљивости 

 израде бизнис планова 

 анализа бонитета 

 пројектовање финансијских и cash flow извештаја  

 консултанти у процесу приватизације 
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 Пореска  саветовања 

  

 Рачуноводствене услуге  

 израда рачуноводствених политика у складу са Међународним 

стандардима за финансијско извештавање 

 израда пројеката погонског књиговодства 

 израда протока документације и др. 

 организација чувања документације 

 организације и рационализација рачуноводства 

 

 надзор и контрола токова документације, поступака књижења као и 

саме организације рачуноводства и администрације у циљу унапређења 

истих и отклањања евентуалних недостатака 

 

 Услуге ревизије утрошених средстава пројеката који су финансирани из  

донаторских извора 

  

 Актуарске услуге обрачуна бенефиција и других примања запослених у 

складу са МРС 19 -  Накнаде запосленима  

 

 Правни консалтинг за све врсте статусних промена и промена правне 

форме привредног друштва, од саветодавних услуга до оперативног 

спровођења 
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КАДРОВСКИ ТИМ 

 

Сматрамо да имамо изузетно квалификован тим експерата, из области економије, 

права, проценитеља и судских вештака, са великим искуством, а истовремено са 

пуно енергије и посвећености постављеном задатаку и клијенту. 

 

За потребе ове презентације, наш кадровски тим смо поделили у 2 групе, иако се он 

у пракси стално преплиће, међусобно допуњава и сарађује. 

 

Ревизорски тим: 

 

1. Проф. др Зоран Ђерковић, лиценцирани овлашћени ревизор, судски вештак 

2. Маријана Васиљевић, M. Sc. лиценцирани овлашћени ревизор 

3.   Марија Цвејић, M. Sc., лиценцирани овлашћени ревизор 

4. Ненад Јовић, M. Sc. лиценцирани овлашћени ревизор 

5. Љиљана Mиловчевић, овлашћени ревизор 

6. Мр Љубица Мијатовић, ревизор 

7. Невена Ђорђевић, ревизор 

8. Александар Вићентијевић, ревизор 

 

Тим проценитеља и правника: 

 

      1. Милија Новаковић, дипл.ел.инж., судски вештак 

      2. Емил Јаноши, дипл.инж. технологије, судски вештак 

      3. Немања Дејановић, дипл. инж. грађ., судски вештак 

      4. Весна Марковић, академски сликар, судски вештак 

      5. Слађана Ђорђевић, дипл. инж. грађ., судски вештак 

      6. Слободан Максимовић, дипл. инж. грађ., судски вештак 

 

У наставку дајемо наше референце по следећим областима 

 

- у области ревизијe 

- у области донаторских пројеката-финансираних из страних донација 

- у области донаторских пројеката-финансираних из домаћих донација 

- у области актуарског обрачуна и ревизија статусних промена 

- у области налаза о чињеничном стању према захтевима Агенције за 

приватизацију Републике Србије 

- у области ревизије за потребе гранских спортских савеза Републике Србије 
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ЛИСТА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ КЛИЈЕНАТА 

 

Професионалан приступ и посвећеност  захтевима клијената резултирали су 

сарадњом са великим бројем клијената из свих пословних области, домаћим и 

страним клијентима, са компанијама, предузетницима, представницима јавног 

сектора, банкама, професионалним фондовима и другим финансијским 

организацијама. 

 

На листи наших референци, за ове потребе, издвојени су само најзначајнији 

клијенти из области ревизије. 

   

Листа најзначајнијих клијената           

(у области ревизијe) 

 

1. ДИС д.о.о. Крњево 

2. ЈП Србијагас, Нови Сад 

3. ЈП НА Танјуг, Београд 

4. Институт за саобраћај ЦИП 

5. Град Београд 

6. Austrian Airlines-огранак, 

Београд 

7. Prince Aviation д.о.о. Београд 

8. ЈП ПТТ саобраћаја Србија, 

            Београд 

9. Урбанистички завод Београда 

10. Комисија за ХОВ, Београд 

11. Институт за нуклеарне науке 

Винча 

12. Адам шпед д.о.о. Суботица 

13. Политика а.д. Београд 

14. ЈП Службени гласник, Београд 

Београд 

15. ЈП Србијашуме, Београд 

16. Институт за путеве а.д. 

Београд 

17. Грађевинска дирекција Србије 

18. ЈГСП Нови Сад, Нови Сад 

19. Лагуна д.о.о. Београд 

20. ЈП за Склоништа, Београд 

21. Делфи књижаре д.о.о. Београд,  

22. Инвеј, Београд 

23. Медела а.д. Врбас 

24. Blumark д.о.о. Београд 

25. Санел д.о.о. Београд 

26. SMA service д.о.о. Београд  

27. Милан  Благојевић а.д. 

Смедерево 

28. ППТ Арматуре а.д. 

Александровац 

29. Универзитет Сингидунум  

30. Арабеса д.о.о. Београд           

31. Conal group д.о.о. Београд  

32. Рубин а.д. Крушевац 

33. Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о.                

Београд 

34. Копаоник а.д. Београд  

35. Kauffmann д.о.о. Београд 

36. Planum а.д. Београд  

37. Tahal - Fideco д.о.о. Београд 

38. Klingspor д.о.о. Београд 

39. Републичка радиодифузна  

агенција РАТЕЛ, Београд 

40. Intersafe business д.о.о. Београд 

41. Синтезис инжењеринф ППИ 

д.о.о. Београд 

42. Конкав-конвекс д.о.о. Београд  

43. ТП Вишњица Дућани а.д. 

Београд 

44. Delta agrar д.о.о. Београд 

45. Напредак а.д. Стара Пазова 

46. Екоелектрофриго д.о.о. 

Београд 

47. BDD Prudence Capital а.д. 

Београд           

48. Мегамаркет д.о.о. Смедеревска 

Паланка 

49. Славија хотели д.о.о. Београд 

50. Yuglob д.о.о. Београд 
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51. Кланица 8. октобар а.д. 

Петровац на Млави 

52. Rotis group д.о.о. Београд 

53. Sky Music Corporation д.о.о. 

Београд 

54. Винарија Чока  д.о.о. Чока 

55. Арабеса д.о.о. Београд 

56. Албус а.д. Нови Сад 

57. Бечејска пекара а.д. Бечеј 

58. ЈП Транснафта Панчево 

59. Кварц д.о.о. Младеновац 

60. Тривит д.о.о. Бечеј 

61. Мега маркет д.о.о. 

Смедеревска Паланка         

62. Неостар а.д. Нови Сад 

63. Про тент д.о.о. Ушће 

64. Раваница д.о.о. Ћуприја 

65. Таб батерије д.о.о. Угриновци 

66. ЈКП Биоктош, Ужице 

67. Дрвопромет д.о.о. Кула 

68. Нови Сан д.о.о. Београд 

69. Italiana Costruzioni S.P.A-

ogranak 

70. Думеко д.о.о. Београд 

71. Coptech д.о.о. Београд 

72. Lexinton properties д.о.о. 

Београд 

73. Инвеј а.д. Београд 

74. Шафран д.о.о. Београд 

75. Диплон д.о.о. Београд 

76. Бео Драгос д.о.о. Београд 

77. ГП Напред д.о.о. Београд 

78. SKY Media Group д.о.о. 

Београд 

79. Ветеринарска станица а.д. 

Кикинда 

80. Лука Дунав а.д. Панчево 

81. Business support company д.о.о. 

Београд 

82. Alchemist фактор д.о.о. 

Београд 

83. Локомотива д.о.о. Београд 

84. Ideal Finance д.о.о. Београд 

85. Тривит пек а.д. Врбас 

86. Електродизалица а.д. Београд 

87. Колубара угоститељство д.о.о. 

Вреоци 

88. ЈКП Наисус, Ниш 

89. Раца д.о.о. Зрењанин 

90. АБ Енерго д.о.о. Београд 

91. Витал а.д. Врбас 

92. Тобако импулс д.о.о. Београд 

93. Тоза Марковић д.о.о. Кикинда 

94. Индустрокомерц д.о.о. Београд 

95. УДП Стари Град а.д. Београд 

96. Луки комерц д.о.о. Пећинци 

97. ЈКП Водовод, Ужице 

98. Центар фактор д.о.о. Београд 

99. Укус а.д. Пећинци 

100. Неостар а.д. Нови Сад 

 

 

             

 

. 
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Б. РЕВИЗИЈЕ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ 

ДОМАЋИХ ДОНАЦИЈА  

 
 

 Beneficiary Project title 

1 Kragujevac Municipality 
Establishment of Unified Informational System for 
Keeping Files on Birth and Citizenship Status  Register 

Books and Issuing Certificates 

2 Medvedja Municipality The Urban Plan of Medvedja Municipality 

3 
Faculty of Mechanical 
Engineering, Kragujevac 

Improvement of Quality and Environmental Protection 

4 

Regional Agency for 

Economic Development of 

Sumadija and Pomoravlje 

Development of the Institutional Capacity for 

Implementation of the Integrated Plan of Socio-Economic 

Development of Sumadija and Pomoravlje 

5 Kragujevac Municipality 

Support to Development and Promoting of the Regional 

Economy Through Development of Regional Fairground 

»Šumadija sajam« and Trade Fair Activities 

6 
Faculty of Mechanical 
Engineering, Kragujevac 

Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia 

7 Educational center Leskovac First step to socio-economic cohesion 

8 HMZS, Beograd 

Upgrading of monitoring system for the assistance of the 

environment protection an flood prevention in 
Vojvodina” 

9 The Citizens’ Pact for SEE Fokus Vojvodina 

10 FoNet, Beograd FoNet Multimedia EUROSERVICE, 2009 

11 Kragujevac Municipality 
Establishment of the Centre for Inclusive Pre scholl 
Education in the City of Kragujevac 

12 Privredna komora Beograda Co&Co Chambers 

13 Municipal of Bor The House of Serbian & Romanian  friendship 

14 Protecta, Niš European Houses in South and Southeast Serbia..... 

15 Municipality of Pirot 
A sucesessful model for economic Cross-border 

Cooperation 

16 
Mechanical Engineering 

Faculty, Kragujevac 
INNCODE 

17 Municipality of Vršac Economic Integration for European prosper 
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18 Protecta, Niš 
Promoting decentralization in favor of increase citizens 
participation in decision making 

19 Media centar, Niš Common goal  

20 
Regional Development 

Agency, Niš 
“RDA South” (project in progress)   

21 Municipality of Niš Chees Cluster „South“ (project in progress)   

22 Municipality of Kruševac 

GIS as a tool of improving of Eficiency and 

Competitiveness in teh City of Kruševac (project in 

progress) 

23 
Mechanical Engineering 

Faculty, Kragujevac 
SEEI3E (project in progress) 

24 RTV 5, Niš Thinking outside the poverty box (project in progress) 

25 HMZS, Beograd DMCSEE (project in progress) 

26 

The Government of the 

Republic of Serbia - Human 

Resources Management 

Service  

“Improvement of the human resources selection 
procedure in state administration ” 

 

27 

The Government of the 

Republic of Serbia - Human 

Resources Management 
Service  

“Automation of the Vacancy  Filling Process  in Public  
Administation” 

 

28 FoNet, Beograd EUROSERVICE, 2011 

29 

Association for Development 

of Children and Youth - Open 
club Nis 

Youth Networking for Equal rights and Tolerance – 

Youth Net“ 
 

30 
Agro-Business Centre, 

Topola 

Strengthening Local Institutions and Organizations for 

Agricultural Development in Central Serbia 

31 Kragujevac Municiality 
Upgrading and Operationalization of Geographic 
Informational System of City of Kragujevac to Public 

Service Level 

32 Osečina Municipality Modern Municipal Administration as Citizens Service 

33 City Municipality of Pantelej 
Introduction of Alternative Social Protection in the City 
Municipality of Pantelej 

34 Doljevac Municipality 
Sustainable Economic Development through Affirmation 

Agricultural Entrepreneurship 

35 Zitoradja Municipality 
Improvement and Strengthening of Services in Zitoradja 
Municipality 

36 Varvarin Municipality 
Improvement of Municipal Services, Communication and 

Project Management Capacities in Varvarin 

37 Sabac Municipality 
Opening of the Local Management toward the Population 
Needs 

38 Svilajnac Municipality 

The Transfer of Know-How and Experience for Strategic 

Planning and Permanent Sustainable Development of the 

Svilajnac Municipality  

39  TUŠ „Toza Dragović“ 

Tradition by Preserving Old Crafts /Weaving, Cutting out 

and Sewing Peasant Costume and Sterling Silver 

Embroidery 

40 Ţitoradja Municipality 
Improvement and Strengthening of Services in Zitoradja 

Municipality 
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41 Educational center Leskovac EU Civil society dialogue 

42 Varvarin Municipality 
Improvement of Municipal Services, Communication and 

Project Management Capacities in Varvarin 

43 NGO »Zagrljaj« Topola 
Support to Work Qualification and Employment of 

Disabled Persons 

44 Lebane Municipality 
Building capacities for production and turnover in 

accordance with the EU standards at Lebane 

45 
Faculty of Mechanical 
Engineering, Kragujevac 

Initiating Small and Organized Business in Area of Fruit 

and Vegetable Processing Through Capacity Building 

and Networking of Small-Scale Farmers Groups 

46 
UG Edukacioni centar 
Leskovac 

LEPE- Leskovac- Pernik 

47 Opština Čoka 
Cross-border sport and gastronomic discovery- “From 

football to food ball” 

48 
Faculty of Mechanical 

Engineering, Kragujevac 

Promotion and Implementation of Recycling Technology 
as a Concept of Increasing the Environmental Awareness 

among the Youth 

49 RTV Zaječar Where is East Serbia? 

50 Knjaţevac Municipality Project Office in the Municipality 

51 
Citizen’s Association Topola- 

Ţ.I.T.O. 
For better tomorrow 

52 Thurzo Lajoš Center, Senta Quality  System in the Agriculture 

53 Topola Municipality Topola- a place where history lives 

54 
Local Red Cross Branch  

Rekovac 
Input to social enterprising 

55 Despotovac Municipality Development of tourism of Gornja Resava 

56 National Museum of Kikinda Children of Banat 

57 Protecta, Niš 
Capacities building for cross border cooperation between 

small and enterprises from Nišava, Pirot, Jagodina 

58 Municipal of Subotica 
Feasibility study an supporting documentation 

elaboration for Subotica Industrial park 
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59 Municipality of Negotin Information Center in Negotin 

60 
Grammar school “Borislav 

Petrov Braca”, Vršac 

Improving the Cooperation in the Field of Culture in the 

Region of South Banat, Timiš and Caras- Severin” 

61 Radio Luna, Uţice The Zlatibor District: Region of Many  Perspectives 

62 Media centar Niš South Railway 

63 OŠ Đura Jakšić, Zrenjanin 
We write and speak differently but in our school we 

create together 

64 Privredna komora Srbija Facility for SMEs &Capacity building 

65 Media Dots, Belgrade Project Continuation of Media on the Web, year II 

66 
Network of Committees for  
Human Rights in Serbia 

Regular Support and Legal Aid Network, 2008 

67 Youth Center, Vršac The Misioners of the Future 

68 

Association for Protection 
and Promotion of Mental 

Health in Children and 

Youth, Niš 

Youth Caravan 

69 
Association for Development 
of Creativity , Aleksinac 

Vidin and Aleksinac- The role of local youths in 
preserving and promoting cultural heritage 

70 City of Kragujevac Project THERMALIS 

71 Municipal of Dimitrovgrad Our Culture as Trans/border  Friend 

72 
UG Edukacioni centar 
Leskovac 

Micro-Capital Grant Agreement 

73 UG KOKORO, Bor Find out about life 

74 Municipality of Babušnica Cross-border socioeconomic cooperation. 

75 CHRIS, Niš Annual report for 2009 

76 ISAC FUND Meet Europe in Belgrade 

77 
Faculty of Electrical 

Engineering, Belgrade 

Renewables for isolated system- energy supply and waste 

water treatment 

78 CHRIS, Niš Annual report for 2010 

79 
Association of citizens 
“Stakleno zvono”, 

Kragujevac 

Rising awareness among primary and secondary school 
students on climate change and energy efficiency 

problems with a simultaneous capacity building of 

“Ecological education and sustainable development 

centre” 
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В. РЕВИЗИЈЕ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ 

СТРАНИХ ДОНАЦИЈА 

 
 Beneficiary Project title 

1 

DTI- Inicijativa za 

demokratsku tranziciju, 
Beograd 

Mladi za mlade preduzetnike 

2 UG FORCA, Poţega A PARK-selfmejd- Ka kreativnom inkubatoru 

3 UG Susret, Beograd Umetnost scene- meĎunarodna razmena  mladih 

4 
Odred izviĎača “Ravangrad”, 
Sombor 

Na netu - bez granica 

5  Savez izviĎača Srbije 
Promocija i razvoj neformaslnog obrazovanja i sistema 

školovanja mladih lidera 

6 
Centar za razvoj inkluzivnog 
društva CRID 

Istraţivanje o poloţaju mladih  sa oštećenjem sluha u 
Srbiji 

7 
UG Edukacioni centar 

Leskovac 

Uključivanje udruţenja graĎana u proces monitoringa 

projekata koji su usmereni ka realizaciji Nacionalne  

strategije  za mlade-JUG 

8 UG “Hajde da..”, Beograd 
Organizacija i sprovoĎenje obuke mladih za pisanje  

projekta u EU formatu  

9 
UG Edukacioni centar 
Leskovac 

Ujedinjeni Ďački parlamenti 

10 
UG Edukacioni centar 

Leskovac 
Regionalna omladinska akcija- Katalog predrasuda 

11 DTI, Beograd Mladi u predizetništvu i praksi zapošljavanja 

12 URBAN-IN, Novi Pazar Volontiraj- ne foliraj 

13 

Association for Protection 

and Promotion of Mental 

Health in Children and 
Youth, Niš 

Inter-akt 

14 Edukacioni centar Leskovac Mladi su zakon- Jablanički okrug 

15 Forca, Poţega Informiši se- aktiviraj se 

16 CKR Knjaţevac Timočka omladinska informativna mreţa 

17 
 PK Klub Srebrna glava“, 
Dimitrovgrad 

Stazama Šopa 2010 
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Г.   ИЗВЕШТАЈ О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА  (редовних и 

специјалних програма) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА 

 

1. Савез за практично стрељаштво 

Србије ИПСЦ, Београд 

2. Аикидо савез Србије, Београд  

3. Tug of war савез Србије, Београд 

4. Бриџ савез Србије, Београд 

5. Рафтинг савез Србије, Београд 

6. Куглашки савез Србије, Београд  

7. Спортски савез Србије, Београд  

8. Планинарски савез Србије, 

Београд 

9. Скијашки савез Србије, Београд 

10. Шаховски савез Србије, Београд 

11. Савате савез Србија, Рума 

12. Карате федерација Србије, 

Београд 

13. Skyball савез Србије, Београд 

14. Савез за синхроно и уметничко 

пливање Србије, Београд 

15. Оријентиринг савез Србије, 

Београд 

16. Друштво педагога физичке 

културе Србије, Зрењанин 

17. Коњички савез Србије, Београд  

18. Савез Србије за боди билдинг, 

фитнес, боди фитнес и аеробик, 

Београд 

19. Плесни савез Србије, Београд 

20. Стонотениски савез Србије, 

Београд 

21. Савез за скијање на води и 

вејкборд Србије, Београд 

22. Стрељачки савез Србије, 

Београд 

23. Softball савез Србије, Београд 

24. Савез хокеја на леду Србије, 

Београд 

25. Рагби савез Србије, Београд 

26. Спортски савез спелеолога 

Србије, Београд 

27. Једриличарски савез Србије, 

Београд  

28. Корфбол савез Србије, Београд 

29. Боћарски савез Србије, Београд 

30. Савез спортских риболоваца 

Србије, Београд 

31. Мачевалачки савез Србије, 

Београд 

32. Стрељачки савез за летеће мете 

Србије, Београд 

33. Кик бокс савез Србије, Београд 

34. Теквондо асоцијација Србије, 

Београд 

35. Џет ски савез Србије, Београд 

36. Удружење спортских новинара 

Србије, Београд 

37. Кендо савез Србије, Београд 

38. Уједињена спортско пењачка 

федерација Србије , Београд 

39. Мото савез Србије, Београд 

40. Српске триатлонске уније, 

Београд 

41. Савез за скокове у воду Србије, 

Београд 

42. Асоцијација спорт за све, 

Београд 

43. Удружење државних 

репрезентативаца Србија, 

Београд 

44. Биатлон савез Србије, Београд 

 

45. Бициклистички савез Београда, 

Београд 

46. Савез за рекреацију и фитнес 

Србије, Београд 

47. Национални савез за карлинг 

Србије, Београд  

48. Шаховски савез Београда, 
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Београд 

49. Бадминтон савез Србије, 

Београд 

50. Удружење студената технике 

Европе БЕСТ , Београд 

51. Спортски савез инвалида 

Србије, Београд 

66. Baseball савез Србије, Београд 

67. Рукометни савез Београда, 

Београд 

 

  

  

52. 51 Међународна бициклистичка 

трка кроз Србију, Београд 

53. Организација за спортско 

хуманитарну сарадњу и развој 

„Sky Vision“, Београд 

54. Стонотениски клуб „Сента“, 

Сента 

55. Спортски савез општине Гроцка, 

Гроцка 

56. Гимнастички савез Србије, 

Београд 

57. Стонотениски клуб 

„Смедерево“, Смедерево 

58. Спортско друштво „Чукарички“, 

Београд 

59. Аматерски кошаркашки клуб 

Професор Александар Николић, 

Београд 

60. Општински спортски савез 

„Ћићевац“, Ћићевац 

61. Атлетски савез „Косјерић“, 

Косјерић 

62. Удружење љубитеља ски спорта 

„Ски манијаци“, Београд 

63. Ауто мото клуб „Брезик“, 

Обреновац 

64. Планинарски клуб ,,Балкан'', 

Београд 

65. Ватреполо клуб „Партизан 

Raiffaisen“, Београд 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

.  
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Д.  ИЗВЕШТАЈ О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА ПРЕМА 

ЗАХТЕВИМА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

 

 

 НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1 Делта Аграр д.о.о. Београд 

2 Galeb Group д.о.о. Шабац 

3 Invej д.о.о. Земун, Београд 

4 NBGP Properties д.о.о. Београд 

5 Оптика а.д. Београд 

6 Public Consulting д.о.о. Београд 

7 Ringier Axel Springer д.о.о. Београд 

8 Stoppres д.о.о. Београд 

9 Ветеринарски завод Земун а.д. Београд 

10 Делта Аграр д.о.о Београд 

11 Баново брдо а.д. Београд 

12 ВТВ Маклер д.о.о. Београд 

13 Електропорцелан а.д. Аранђеловац 

14 Јединство а.д. Апатин 

15 Напредак а.д. Стара Пазова  

16 „НИН“ д.о.о. Београд 

17 „Ниш експрес“ а.д. Ниш 

18 Porto Complex д.о.о. Београд 

19 Utva-Proing а.д. Панчево 

20 Ветеринарска станица Гроцка д.о.о. Гроцка 

21 Данубиус а.д. Нови Сад 

22 Ветеринарска станица Тутин д.о.о. Тутин 

23 Графопапир-траде д.о.о. Београд 

24 Сигма а.д. Суботица 

25 СЗП Заваривач а.д. Врање 

26 Термовент а.д. Београд 

27 Лозница-Гас а.д. Лозница  

28 Пик Пештер а.д. Сјеница 

29 БИП а.д. Београд 

30 Галеб ФСУ а.д. Београд 

31 Југопревоз-угопромет а.д. Чачак 

32 Завод за економику домаћинства Србије а.д. Београд 

33 Меркур – промет а.д. Београд 

34 МB Union banka а.д. - у ликвидацији Београд 

35 Оптоелектроника д.о.о. Земун 

36 Хидроградња и ерозија а.д. Пожаревац 

37 Full protect д.о.о. Београд 



 

 

 
 

38 Ћеле кула а.д. Ниш 

39 Koţa – Co а.д. Крагујевац 

40 Агросавез а.д. Сомбор 

41 Трговинско предузеће Србија Крагујевац 

42 Златарске Новости д.о.о. Нова Варош 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Д.  ИЗВРШЕНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНА, ГРАДОВА И 

СТРАНАКА 

 

 

 НАЗИВ 

 

1 Општина Ћићевац 

2 Општина Бујановац 

3 Општина Пријепоље 

4 Општина Нова Варош 

5 Општина Чока 

6 Општина Нови Бечеј 

7 Општина Савски Венац 

8 Општина Ћуприја 

9 Град Пожаревац 

10 Град Зрењанин 

11 Политичка странка Заједно за Шумадију, Крагујевац 

 

 

 

 

Ђ.  АКТУАРСКИ ОБРАЧУНИ И РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈСКИХ ПРОМЕНА 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 Назив предузећа 

 

Назив пројекта 

1 
Czech Propertz Investments 

д.о.о. Београд 
Пружање економско-правних услуга  

2 Мurexin д.о.о. Београд Ревизија пакета за консолидацију 

3 
Политика новине и магазини 

д.о.о. Београд 
Пружање услуга превода 

4 
Заједничко предузеће доо 

Београд 

Оцена могућности остварења припремљеног 

плана реорганизације 
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5 
ID Ringier Axel Springer 

д.о.о. Београд 
Ревизија пројекта и налаз чињеничног стања 

6 ВТВ Маклер д.о.о. Београд Налаз чињеничног стања 

7 ГП Напред а.д. Нови Београд Одвајање уз оснивање 

8 „Figrad“ Врбас 
Оцена ефеката рефинансирања  на 

консолидацију дугова и укупно пословање  

9 Рудник Неметала  Ваљево Финансијско-правни due dilligence 

10 
Zastava процесна опрема 

Крагујевац 
Процена тржишне вредности акција 

11 Aгробачка а.д. Бачка Тоола Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

12 БИП а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

13 Галеника а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

14 Гемакс д.о.о.  Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

15 Житостиг а.д. Пожаревац Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

16 Инвеј а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

17 
Институт за стране језике 

а.д. Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

18 
Институт за испитивање 

материјала а.д. Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

19 
Индустрија сточне хране 

ПКБ Инсхра а.д. Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

20 

ЈП Агенција за контролу 

летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. Београд 

Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

21 
ЈП Аеродром „Никола 

Тесла“ Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

22 ЈП „Склоништа“ Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

23 
ЈП „Службени гласник“ 

Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

24 ЈП ПТТ Србија, Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

25 ЈП „Танјуг“ Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

26 Копаоник а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

27 Компанија „Борба“, Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

28 
Милан Благојевић 

а.д.Смедерево 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

29 Мinel-Schreder д.о.о. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

30 Медела а.д. Врбас Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

31 Оптика а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

32 
ММП „Палилула“ а.д. 

Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

33 Партизан а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

34 
Партнер инжењеринг д.о.о. 

Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

35 Победа а.д. Аранђеловац Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

36 Политика а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 
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37 Привредна комора Србије Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

38 Pupin Telecom, Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

39 Рубин а.д. Крушевац Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

40 Рудо а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

41 
„Савремена администрација“ 

а.д. Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

42 Србијатекс а.д. Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

43 Тримо-инжењеринг, Београд Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

44 Утва силоси  а.д. Ковин Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

45 Ћеле кула а.д. Ниш Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 

46 
Штампарија „Борба“, 

Београд 
Актуарски обрачун у складу са  МРС 19 
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IPM „Zmaj“ a.d., Beograd

PONUDA

Za obavljanje revizije redovnih i konsolidovanih 
finansijskih izveštaja za godinu koja se završava 
na dan 31. decembra 2021. godine

Napomena: Ponuda je važeća bez pečata i potpisa;

Rok važenja ponude: 30 dana.



SLIDE / 2

IPM „Zmaj“ a.d., Beograd

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da Vam ovim putem

prezentujemo Ponudu za obavljanje revizije

redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja

za godinu koja se završava 31. decembra

2021. godine.

Za potrebe navedenog angažmana

organizovaćemo tim eksperata sa znatnim

iskustvom.

Nadamo se da su ponuđeni uslovi i

ekspertska ekipa na nivou vaših očekivanja i

da ćemo uspostaviti dugoročnu uspešnu

poslovnu saradnju.

U Beogradu,

Dana 03.09.2021 godine

Maja Marić

Direktor

UVODNE 

NAPOMENE
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Međunarodna mreža FinExpertiza

Osnovana 2013.godine, FinExpertiza je

međunarodna mreža revizorskih firmi koja se

prevashodno bavi:

 Revizijom finansijskih izveštaja;

 Finansijskim i poreskim savetovanjem i

 Pružanjem računovodstvenih usluga.

FinExpertiza mreža se nalazi među 30 najvećih

svetskih mreža za reviziju i konsalting.

Godine 2014. Finexpertiza se pridružila Forumu firmi (IFAC), nezavisnom udruženju međunarodnih mreža firmi koje 

obavljaju internacionalnu reviziju. Članstvo u IFAC-u osigurava da mreža FinExpertiza pruža usluge visokog kvaliteta u 

skladu sa globalnim standardima o reviziji, konsultanskim uslugama i proceni vrednosti.
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Lokacija

FINEXPERTIZA

Mapa mreže 

Zemlja Grad

Jermenija Jerevan

Belorusija Minsk

Gruzija Tbilisi

Egipat Kairo

Italija Milano

Kazahstan Almati

Kipar Nikozija

Kirgistan Biskek

Rusija Moskva

Srbija Beograd

Turska Antalija

Uzbekistan Taškent

Zemlja Grad

Bugarska Sofija

Bolivija La-Pas

Velika Britanija London

Nemačka Minhen

Grčka Atina

Indija Mumbaj

Indonezija Džakarta

Kanada Otava

Litvanija Riga

Luksemburg Luksemburg

Malta Svieki

Moldavija Kišenev

Peru Lima

Estonija Talin

27 zemalja

14 kompanija

1,200 zaposlenih
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Društvo za reviziju, konsalting i

računovodstvene usluge "FinExpertiza"

d.o.o., Beograd je 2017. godine postala

punopravni član međunarodne

„FinExpertiza“ mreže sa sedištem u

Moskvi. Time je dobila međunarodno

priznanje i mogućnost međunarodnog

delovanja, bez gubitka svog

nacionalnog identiteta i vlasništva.

O nama

FINEXPERTIZA

SRBIJA
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Ciljevi naše kompanije su:

1. Raditi po najvišim standardima 

profesionalizma;

2. Postići najviši nivo performansi 

pruženih usluga;

3. Ispuniti zahteve klijenata u što 

kraćem roku na kvalitetan 

način;

NAJBOLJI SA 

NAJBOLJIMA!
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ETIKA NEZAVISNOST KVALITET

Da bismo postigli ciljeve 

prilikom obavljanja 

angažmana, poštujemo 

odgovarajuće etičke zahteve -

Etički kodeks za profesinalne 

računovođe IESBA, nacionalni 

etički kodeks i pravila 

nezavisnosti.

Naše angažovanje odlikuje 

nezavisnost. Nezavisnost uma 

je stanje uma koje nam 

dozvoljava da pružimo 

mišljenje bez da podležemo 

uticajima koji kompromituju  

profesionalizam. 

Kako bi naše usluge bile 

kvalitetne i pouzdane, prilikom 

angažovanja pridržavamo se 

principa koji su u skladu sa 

Međunarodnim standardom o 

kontroli kvaliteta i nacionalnim 

zakonima o kontroli kvaliteta.

STANDARDI 
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REVIZIJA



SLIDE / 9

REVIZIJA

- METODOLOGIJA

Reviziju planiramo i obavljamo u skladu sa Međunarodnim standardima

revizije, Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe i relevantnom

domaćom zakonskom regulativom.

Naš cilj je da na osnovu izvršene revizije, koja uključuje prikupljanje i

ispitivanje revizijskih dokaza na bazi utvrđenih uzoraka, kao i ocene

primenjenih računovodstvenih načela i principa, izrazimo nezavisno

mišljenje o finansijskim izveštajima.

Proces revizije sprovodimo u više faza. Kao sastavni deo revizorskog

angažmana obavljamo prethodnu reviziju, tokom koje se upoznajemo sa

poslovanjem klijenta, njegovom organizacijom, utvrđujemo uspostavljenost

sistema internih kontrola, funkcionisanje poslovnih procesa i procedura. Na

osnovu prikupljenih informacija procenjujemo moguće rizike, definišemo

strateguju vršenja revizije i metode prikupljanja revizijskih dokaza. Nakon

izvođenja ove faze ukazaćemo vam na moguće uočene greške u

računovodstvenim evidencijama i/ili slabosti u organizaciji, a takođe dati

preporuke za njihovo otklanjanje pre datuma predviđenog za zaključivanje

poslovnih knjiga. U fazi realizacije strategije revizije vršimo kombinovanje

revizorskih procedura, kako bismo sa određenim stepenom uveravanja

mogli da formiramo osnovu za izražavanje adekvatnog mišljenja. Analizom

rezultata izvršenih testova procenjujemo njihov efekat na finansijske

izveštaje uzete u celini. U fazi izveštavanja podrazumevamo komuniciranje

o nalazima revizije i diskusiju o nacrtu izveštaja sa rukovodstvom, nakon

čega izdajemo konačan izveštaj revizora.

U sprovođenju postupaka revizije koristimo CaseWare software, specijalno

prilagođen našoj metodologiji, kao i različite software za potrebe

revizorskog uzorkovanja.
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Naš odnos sa klijentima počinje od

trenutka razmatranja ponude.

Saradnja sa novim klijentima se

odvija kroz detaljnu analizu strukture

poslovanja, što omogućava da naše

usluge budu prilagođene potrebama

klijenata i na vrhunskom nivou.

SARADNJA SA 
KLIJENTIMA

Prijem zahteva i razmatranje

Prihvatanje angažmana

Sprovođenje angažmana

Završetak angažmana

PLANERTIME
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REVIZIJA
Metodologija rada

Posedujemo stručnost za pružanje usluga

najvišeg kvaliteta kao i mogućnost da

koristimo metodologiju revizije.

Usluge revizije su prilagođene svakom

klijentu posebno i nude rešenja za

poslovne, pravne i finansijske izazove sa

kojima se klijenti suočavaju.

U cilju postizanja vrhunskog kvaliteta

usluga koristimo nova tehnološka rešenja i

najsavremeniji softver Caseware za analizu

podataka tokom procesa revizije. A sve u

cilju poboljšanja efikasnosti i identifikovanju

nepravilnosti i grešaka i otklanjanja istih.

PRIHVATANJE 
ANGAŽOVANJA

ODREĐIVANJE OBIMA I 
USLOVA ANGAŽOVANJA

PRELIMINARNO 
PLANIRANJE REVIZIJE 

ADMINISTRACIJA 
POSLOVA

RAZUMEVANJE 
EKSTERNOG I INTERNOG 

OKRUŽENJA KLIJENTA

RAZUMEVANJE 
KLIJENTA

RAZUMEVANJE I 
PROCENA INTERNIH 

KONTROLA
PROCENA RIZIKA

OSMIŠLJAVANJE DALJIH 
REVIZORSKIH 
PROCEDURA

IZVRŠAVANJE TESTA 
INTERNIH KONTROLA I 

SUŠTINSKIH  
PROCEDURA

ZAVRŠNICA REVIZIJE
KOMUNIKACIJA I 

IZVEŠTAJ
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• Kvalitetni i pouzdani revizorski izveštaji

 Na osnovu izvršene revizije finanisjskih izveštaja dostavićemo Izveštaj revizora
o finansijskim izveštajima privrednog društva za godinu koja se završava na dan
31. decembra 2021. godine, sastavljenih u skladu sa MSFI i Zakonom o
računovodstvu Republike Srbijie, na srpskom jeziku.

Mišljenje revizora, u zavisnosti od nalaza revizije može biti pozitivno, sa
rezervom, negativno i uzdržavajuće. Našim klijentima savetujemo reviziju
baziranu na kontinuiranjoj i otvorenoj komunikaciiji tokom cele godine, u cilju
eliminisanja mogućih iznenađenja.

Nakon završene revizije, Menadžmentu ćemo prezentovati Pismo (Pismo
rukovodstvu) u kome ćemo dati preporuke za unapređenje računovodstvenog
sistema i sistema internih kontrola, ukoliko se otkriju određene slabosti tokom
procesa revizije.

MIŠLJENJE 
REVIZORA



REVIZIJA

Naš tim čine pet licenciranih ovlašćenih revizora sa dugogodišnjim iskustvom u reviziji privrednih društava iz različitih

delatnosti, reviziji brokersko-dilerskih društava, direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, konsolidovanih završnih

računa budžeta gradova i opština, reviziji utrošaka sredstava iz međunarodnih i domaćih donacija. U našem timu trenutno

imamo 15 zaposlenih u sektoru revizije, 4 zaposlena na poslovima pružanja računovodstvenih i konsultantskih usluga i 3

zaposlena na pružanju usluga poreskog savetovanja.

U zavisnosti od konkretnih projekata i potreba, angažujemo eksperte iz različitih oblasti, a sve u cilju održavanja visokog

kvaliteta pruženih usluga. Svakom izazovu pristupamo posvećeno, kombinujući obrazovanje, primenjeno znanje, iskustvo i

kreativnost u rešavanju specifičnih problema klijenata.

Sopstveni uspeh merimo zadovoljstvom klijenta, zadovoljstvom zaposlenih i stvorenom vrednošću. O uspehu dosadašnjeg

rada govori činjenica da jednom uspostavljeni poslovni odnos sa klijentom postaje trajan i rastući program lojalnosti.



PLAN RADA I ROKOVI

Za obavljanje revizije finanijskih izveštaja neophodan je angažman:

Konačna verzija Izveštaja nezavisnog revizora biće dostavljena najkasnije do 30. aprila 2022. godine.

Termini vršenja revizije redovnih i konsolidovanih fiinansijskih izveštaja biće detaljno dogovoreni sa

Rukovodstvom Društva.

Izdavanje konačnog Izveštaja nezavisnog revizora biće u skladu sa zakonskom regulativom u

Republici Srbiji.

U slučaju da zbog promenjenih okolnosti Vaše potrebe nalažu drugačije rokove, trudićemo se da im se

prilagodimo.

Ispunjenje dogovorenih rokova u velikoj meri zavisi od pune saradnje Društva u pogledu obezbeđenja

svih neophodnih informacija. Pre početka terenskog dela revizije prosledićemo Vam pregled podataka

koje je neophodno pripremiti za naš revizorski tim.

Pozicija Broj članova

Član tima/dana na 

terenu

Broj dana na 

izveštavanju

Partner 1 3 5

Senior 2 5 8

Junior 2 5 7

Total 5 13 20



PREDLOŽENA
NAKNADA

Polazeći od planiranog obima angažovanja, kao naknadu za

obavljanje revizije redovnih i konsolidovanih finansijskih

izveštaja IPM „Zmaj“ a.d., Beograd za 2021. godinu:

predlažemo iznos od: EUR 4,500.00

Dinamika plaćanja:

 30% nakon zaključenja ugovora;

 20% do kraja 2021. godine;

 50% nakon izdavanja nacrta izveštaja.

Napomena: Naknada ne uključuje pdv.

Rokovi izvršenja: 30. april 2022. godine.
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Linkedn

Instagram

Social media Facebook

Sajt

KONTAKTIRAJTE NAS!!!

http://www.finexpertiza.rs/
https://www.facebook.com/FinExpertizaSrbija
http://www.instagram.com/finexpertiza_serbia/


SLIDE /

HVALA NA 

POVERENJU

Društvo za reviziju, konsalting i 

računovodsvene usluge

FinExpertiza d.o.o., Beograd

Kneza Miloša 90a, 11000 Beograd

MB: 21105830

PIB: 108984934

www.finexpertiza.rs

www.finexpertiza.ru

office@finexpertiza.rs

t: + 381 11 40 10 573

http://www.finexpertiza.rs/
http://www.finexpertiza.rs/
http://www.finexpertiza.ru/
mailto:office@finexpertiza.rs
mailto:office@finexpertiza.rs
http://www.finexpertiza.rs/
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