
“AKSIOS REVIZIJA D.O.O.”
ПЕТРА ДРАПШИНА52
21000 НОВИ САД
021/471 146
“BDO” D.O.O. ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈУ 
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 10/IIIСПРАТ
11000 БЕОГРАД
011/32 81 399
“CONFIDA CON SULT ING” Д.О.О. 
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 22
11000 БЕОГРАД
011/30 39 104
“DELOITTE” Д.О.О.  
ТЕРАЗИЈЕ 8
11001 БЕОГРАД
011/38 12 100
“EUROAUDIT” Д.О.О. 
БУЛ.ДЕСПОТА СТЕФАНА 12/V
11000 БЕОГРАД
011/26 27 612

“EUROODITOR” Д.О.О. 
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 174/45
11040 БЕОГРАД
011/39 84 681

“FINODIT” Д.О.О.  
ИМОТСКА 1
11040 БЕОГРАД
011/30 98 198

“GRANT THORN TON” Д.О.О.  
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 2/1
11000 БЕОГРАД
011/404 95 60

IB INTERBILANZ CON SULT ING 
& AU DIT Д.О.О.  
БУЛ. МИХАИЛА ПУПИНА 115 Д
11070 НОВИ БЕОГРАД
011/655 70 51

РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА РЕГИСТРОВАНИХ
ЗА УСЛУГЕ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Ови ен ти те ти су ускла ди ли сво је по сло ва ње са про фе си о нал ним и етич ким стан дар ди ма и
при х ва ти ли про фе си о нал ну кон тро лу ква ли те та услу га по међуна род ном стан дар ду кон -
тро ле ква ли те та од стра не про фе си о нал не орга ни за ци је, чла ни це IFAC-а.

У Ре гис тру су на ве де на при вред на друш тва чије су про фе си о нал не ра чу но вође оства ри ле
кон ти ну и ра ну еду ка ци ју, при хва ти ле при нци пе и пра ви ла као акта про фе си о нал не са мо ре -
гу ла ци је ра чу но во дстве не про фе си је. Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је об јав љу је овај
ре гис тар за по тре бе по тен ци јал них ко рис ни ка ре ви зор ских услу га. Енти те ти из овог ре гис -
тра ис пу ња ва ју усло ве за пру жа ње услу га ре ви зи је саг лас но за ко ну, од но сно међуна род ној
и на ци о нал ној про фе си о нал ној ре гу ла ти ви, с об зи ром на то да ис пу ња ва ју усло ве про фе -
си о нал них, тех нич ких и етич ких стан дар да. Одго вор на лица у њима су оспо соб ље на за
услу ге ре ви зи је, о чему по се ду ју ли цен цу о про фе си о нал но-стручној оспо соб ље нос ти
за 2019, чиме се до ка зу је про фе си о нал на оспо соб ље ност кад ро ва и ре фе рен тност њи хо вих 
ком па ни ја за пру жа ње услу га у јав ној прак си, а што за хте ваа IFAC-ов Етич ки ко декс, са об -
а ве зом при ме не за чла но ве IFAC-а и Са ве за РР Срби је.



“KPMG” Д.О.О. 
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 11
11000 БЕОГРАД
011/20 50 500

“MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO” Д.О.О. 
СТУДЕНТСКИ ТРГ 4/V
11000 БЕОГРАД
011/32 81 194

“MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO” Д.О.О.
ОГРАНАК У НОВОМ САДУ
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 76а/IV/31
21000 НОВИ САД
021/661 29 81

“MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO” Д.О.О.
ОГРАНАК У ЗРЕЊАНИНУ   
ГИМНАЗИЈСКА 17/7
23000 ЗРЕЊАНИН
023/535 039

“ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС” Д.О.О.
ТОЛСТОЈЕВА 6
21000 НОВИ САД
021/47 46 300

“PRICEWATERHOUSECOOPERS” Д.О.О.  
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 88 А
11070 НОВИ БЕОГРАД
011/33 02 100
“REVIBIL” Д.О.О.  
ЗМАЈ ЈОВИНА 45/12
34000 КРАГУЈЕВАЦ
034/63 63 863
“REVIZIJA PLUS PRO” Д.О.О.  
ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 28
11000 БЕОГРАД
011/ 33 90 293
“ИНСТИТУТ 
ЗА РАЧУНОВОДСТВО 
И РЕВИЗИЈУ” Д.О.О. 
ДОБРАЧИНА 30/II
11000 БЕОГРАД
011/32 82 834
“СРБО АУДИТ” Д.О.О.  
ИЛИЈЕ СТОЈАДИНОВИЋА 6/2
11030 БЕОГРАД
011/23 17 933
“ФИНРЕВИЗИЈА” Д.О.О.  
НУШИЋЕВА 15/1
11000 БЕОГРАД
011/32 48 345
011/32 48 244

Именик професионалних рачуновођа 65


