
АКСИОС РЕВИЗИЈА д.о.о. НОВИ САД
Хоповска 2, Нови Сад
021/417-231

BDO д.о.о.
Кнез Михајлова 10, Београд
011/3281-399

GRANT THORN TON д.о.о.
Књегиње Зорке 2/4, Београд
011/4049-560

DELOITTE д.о.о.
Теразије 8, Београд
011/3812-100

DFK KONSULTANT – REVIZIJA д.о.о.
Булевар Михајла Пупина 117А, Београд
011/6556-888

ERNST & YOUNG д.о.о.
Антифашистичке борбе 13А, Београд
011/2095-800
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РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

РЕГИСТРОВАНИХ ЗА УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Ови ен ти те ти, чла но ви Са ве за, 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 ра чу но во дства и ре ви зи је, о чему по се ду ју ли цен цу о про фе си о нал ној оспо соб ље -
нос ти за 2022, чиме се до ка зу је про фе си о нал на оспо соб ље ност њи хо вих кад ро ва и ре фе -
рен тност ком па ни ја за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си, а што за хте ва
IFAC-ов Етич ки ко декс, са об а ве зом при ме не за чла но ве IFAC-а односно Са ве за РР Срби је.



EUROAUDIT д.о.о.
Булевар деспота Стефана 12/5, Београд
011/3347-421

ECOVIS FINAUDIT д.о.о.
Љубана Једнака 1, Београд
011/3098-198

IB INTERBILANZ 
CONSULTING & AUDIT д.о.о.
Милентија Поповића 5В, Београд
011/6557-043

KPMG д.о.о.
Милутина Миланковића 1Ј, Београд
011/2050-500

LEGE ARTIS AU DIT д.о.о.
Уздинска 39, Београд
064/2656-930

MAZARS AU DIT д.о.о.
Булевар Милутина Миланковића 11Г, Београд
065/2228-941

MILINKOVI] AU DIT д.о.о.
Слободана Перовића 5/25, Београд
011/2316-301

MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO д.о.о. 
Студентски трг 4, Београд
011/3033-250

MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO д.о.о. – 
огра нак Зрењанин
Гимназијска 17, Зрењанин

MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO д.о.о. – 
огра нак Нови Сад
Булевар ослобођења 76А/IV/31, Нови Сад

MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO д.о.о. – 
огра нак Ниш
ТПЦ Калча, Обреновићева 66 
II спрат ламела А, Ниш

MC GLOBAL AU DIT д.о.о.
Ресавска 68, Београд
011/2686-701

NEXIA STAR д.о.о.
Јужни Булевар 86/12, Београд
011/4409-880

PAN REVIZIJA PLUS д.о.о.
Толстојева 6, Нови Сад
021/4746-300

PRVA REVIZIJA д.о.о.
Саве Машковића 3/10, Београд
011/4140-418

PRICEWATERHOUSECOOPERS д.о.о.
Омладинских бригада 88А, Београд
011/3302-100

REVIZIJA PLUS-PRO д.о.о.
Војводе Добрњца 28, Београд
011/3390-293

SRBO AU DIT д.о.о.
Илије Стојадиновића 6/2, Београд
011/2317-933

UHY REVIZIJA д.о.о.
Косовска 1/IV, Београд
011/3341-190

FINREVIZIJA д.о.о.
Сарајевска 73/5, Београд
011/4090-730
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