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Задовољство нам је да представимо Извештај о транспарентности 
Предузећа за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о. Београд. 
Извештај о транспарентности садржи опис организације и мреже 
којој Deloitte д.о.о. Београд  припада, затим податке о управљачкој 
структури, системима интерних и екстерних контрола, као и списак 
друштава од јавног интереса којима је Deloitte д.о.о. Београд 
претходне финансијске године обављао послове ревизије. Такође, 
извештај садржи поступке које примењујемо у пракси ради очувања 
независности, као и наше финансијске резултате.  
 
Deloitte је водећа ревизорско - консултантска кућа која своје 
дугогодишње искуство и велико тржишно знање непрекидно 
усавршава и примењује у унапређењу пословања. Сама 
транспарентност прераста у кључни елемент којим се доказује 
квалитет ревизије, тако да подржавамо објављивање информација 
којима ћемо улагачима, одборима за ревизију, регулаторним 
телима и другим тржишним учесницима омогућити да се увере у 
наше залагање за квалитет ревизије. Кључно је да у постојећим 
сложеним условима глобалног тржишта капитала и даље 
преузимамо одговорности које са собом носи статус ревизора 
субјеката од јавног интереса. 
 
Извештај садржи информације које су директно повезане са 
квалитетом ревизије, а то су информације о управљачкој структури, 
независности и мрежи субјеката под окриљем Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, као и о контролама квалитета које примењујемо у 
ревизији.  
 
Верујемо да ће овај извештај помоћи у сагледавању важности коју 
Deloitte полаже на квалитет oбављања ревизије и консултантских 
услуга. 

Мирослав Тончић 
Директор 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

1. Увод 
 

Предузеће за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.o.o. Београд, са седиштем у 
Београду (у даљем тексту: “Друштво” или “Deloitte Србија”), је друштво овлашћено и 
регистровано за обављање ревизије финансијских извештаја у Републици Србији. 
Друштво је уведено у Регистар предузећа за ревизију Министарства финансија 
Републике Србије, и поседује Решење о издавању дозволе за рад Министарства 
финансија Републике Србије број 023-02-00126/2008-16 од 28.05.2008. године. 
Друштво саставља овај Извештај о транспарентности у складу са одредбама члана 
20. Закона о ревизији  ("Службени гласник Републике Србије", број 62/2013) и 
одредбама члана 5. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских 
извештаја јавних друштава ("Службени гласник Републике Србије", број 114/2013). 

 
2. Опис правне форме и структуре власништва Друштва 

 
2.1. Правни облик Друштва 

 
Предузеће за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о. Београд, са седиштем у Улици 
Теразије бр. 8 у Београду, основано је 04.11.1991. године. Друштво је дана 
30.05.2005. године уписано у Регистар привредних субјеката који води Агениција за 
привредне регистре - Решење бр. БД. 4290/2005.  
 

2.2. Власничка структура Друштва 

Оснивачи и власници удела у Предузећу за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о. 
Београд су:  
 

1. Deloitte Central Europe Holdings Limited, привредно друштво основано у 
складу са прописима Кипра, уписано у регистар под бројем ХЕ 84799 
Министарства за привреду, индустрију и туризам, државе Кипар, са 
регистрованим седиштем на адреси улица Lampousas 1, P.C. 1095, Никозија, 
Кипар – 95% удела 
 

2. Милош Мацура, Лиценцирани овлашћени ревизор из Београда – 1% удела; 
 

3. Мирослав Тончић, Лиценцирани овлашћени ревизор из Београда – 1% удела;  
 

4. Жарко Мијовић, Лиценцирани овлашћени ревизор из Београда – 1% удела; 
 

5. Нада Суђић, Лиценцирани овлашћени ревизор из Београда – 1% удела; 
 

6. Срђан Петровић, из Београда – 1% удела. 
 
Прилог 3:  
Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне 
регистре  
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3. Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 
 

Друштво је члан мреже субјеката под називом “Deloitte”. 
 
O Deloitte-у 
 
“Deloitte” је бренд иза когa стоје десетине хиљада посвећених професионалаца 
запослених у независним друштвима у читавом свету, која сарађују у пружању 
ревизорских и консултантских услуга, услуга финансијског консалтинга, као и 
услуга управљања ризицима и пореских услуга одабраним клијентима. Ова 
друштва су чланови  кровног друштва - Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). 
Свако друштво члан пружа услуге на посебном географском подручју и подлеже 
законима и регулативи земље или земаља у којимa оно послује. DTTL учествује у 
координисању активности друштава чланова, али не пружа директно услуге 
клијентима. DTTL и друштва чланови су самостални правни субјекти, који не 
преузимају обавезе у име осталих друштава чланова. DTTL и свако друштво члан 
сноси одговорност само за своје одлуке, резултате и пропусте, не и за поступке и 
пропусте осталих друштава чланова. Свако друштво члан DTTL организовано је у 
складу са локалним законима, регулативом, уобичајеном праксом и другим 
факторима, и има капацитете да пружа професионалне услуге на територији на 
којој послује преко својих зависних предузећа, филијала или других субјеката. 
 
 
O Deloitte Central Europe 

 
Deloitte Central Europe (DCE) је регионална организација правних лица која делују 
под окриљем Deloitte Central Europe Holdings Limited, друштвом чланом Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited у централној Европи. Услуге пружају друштва ћерке 
Deloitte Central Europe или повезана друштва, која су самостални правни субјекти. 
Друштва чланови или зависна друштва Deloitte Central Europe Holdings Limited су 
међу водећим регионалним предузећима за пружање професионалних услуга, која 
у 41 канцеларији у 17 земаља запошљавају преко 3,900 стручњака. 
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4. Опис управљачке структуре Друштва 
 

Друштвом, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, управља 
Скупштина коју чине сви чланови друштва.  
Друштво има шест директора. 
 

5. Oпис интерног система контроле квалитета Друштва и изјава управе о 
његовој ефикасности 

Друштво има прописану политику и процедуре за промовисање интерне контроле 
квалитета као основе приликом планирања и спровођења пројеката. Док 
руководство Друштва преузима крајњу одговорност за систем контроле квалитета, 
партнер је оперативно одговоран за контролу квалитета Друштва и има довољно и 
адеквaтно искуство и способност да преузме такву оперативну одоговорност. 
 

5.1. Систем интерне контроле Друштва  

Преглед рада Друштва обухвата спровођење интерне контроле од стране 
међународних чланова групе Deloitte и осмишљен је тако да оцени рад сваког 
партнера ревизије најмање једном у току периода од три године. Током периода 
од три године, одабере се најмање 5 до 7 пројеката сваког од партнера за 
преглед. Поклања се пажња и оцени рада руководилаца у Сектору за ревизију. 
Као што је наведено, Друштво припада организацији Deloitte Central Europe, која 
спроводи своје програме контроле рада на годишњем нивоу и те програме креира 
тако да сваке године обухвати одређени број друштава чланова. Друштво 
подлеже контроли пословања најмање једном у три године. 
 
Друштво је одговорно за контролу рада. DTTL пружа смернице и надзор у смислу 
плана и поступака контроле. За опште усклађивање и управљање програмом 
контроле рада задужен је директор Друштва у сарадњи са регионалним 
директором за интерну контролу, где је то примењиво. 
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Циљеви надзора над радом Друштва су: 

 стећи разумно уверење о усклађености са DTTL политикама и правилницима који 

се односе на област ревизије;  

 оценити оперативну ефикасност поступака за управљање ризицима и контролу 

квалитета;  

 оценити поштовање струковних стандарда, као и законом и прописима 

регулисаних критеријума;  

 стећи разумно уверење да је Deloitte-ова ревизорска методологија правилно 

примењена, и  

 стећи разумно увeрење да је Deloitte-ов систем контроле квалитета правилно 

устројен, сврсисходан, примерен, ефикасан и да се примењује у пракси.   

 

Резултати прегледа рада, заједно са свим препорученим мерама, предочавају се у 
извештају и писму управи Друштва. Циљ упућивања писма управи је да се предложе 
мере за побољшање резултата. Друштво коригује налазе из извештаја о прегледу 
рада састављањем детaљног акционог плана којим утврђује мере које је потребно 
предузети, одговорност особе или особа за њихово спровођење и временски оквир 
за примену препорука садржаних у писму управи Друштва у вези са обављеним 
прегледом рада и налазима прегледа, где је то применљиво.   
 
Поред тога, Друштво обавештава одговорног партнера и друго особље о 
евентуалним недостацима уоченим током прегледа рада Друштва и препорученим 
корективним мерама. Друштво такође, једном годишње, саопштава резултате 
прегледа рада и сталног разматрања и оцене свог система контроле квалитета 
партнерима и другим лицима у саставу Друштва. 
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6. Податак када је извршена последња провера квалитета рада 
 
Лиценцирани овлашћени ревизори Друштва су током 2012. године били предмет 
контроле од стране Коморе овлашћених ревизора.  
 
Поред наведеног, последња интерна провера квалитета рада Друштва извршена 
је током 2011. године у оквиру контроле рада Deloitte-ових канцеларија које 
припадају Serbian Cluster-у (Србија, Црна Гора, Република Српска и Македонија),  
на основу које је утврђено да Deloitte-ове канцеларије у Serbian Cluster-у 
адекватно примењују своје политике и процедуре, као и Међународне стандарде 
ревизије. 
У току 2014. године биће извршена нова редовна интерна провера квалитета рада 
Друштва. 
 

7. Списак друштава од јавног интереса код којих је Друштво током 
претходне пословне године извршило законску ревизију  

Попис друштава од јавног интереса код којих је Предузеће за ревизију и 
консалтинг „Deloitte“ д.о.о. Београд током претходне пословне 2013. године 
извршило законску ревизију налази се у Прилогу 1 овог извештаја. 
 

8. Изјава о независности рада Друштва и потврда о обављеном интерном 
прегледу поштовања захтева независности 
 

Друштво примењује поступке провере независности, који подразумевају годишњу 
проверу поштовања захтева за независношћу.  
 

8.1. Независност, интегритет и објективност 
 

Друштво доноси политике и правилнике који су осмишљени на начин који даје 
разумно уверење да Друштво пружа квалитетне услуге и поступа у складу са 
важећим правилима независности и етичким стандардима. Наши стандарди се 
темеље на стандардима које је издала Међународна федерација рачуновођа 
(изворно „International Federation of Accountants - IFAC”). 
 
Системи и контроле у Друштву су разврстани по следећим подручјима: 

1. Правилници о независности; 

2. Deloitte-ов систем за претраживање субјеката и њихове усклађености, систем 

за глобално надгледање и потврде независности;   

3. Оцене и надгледање пословних односа; 

4. Оспособљавање на тему независности; 

5. Унутрашњи надзор над системима за проверу и надзор личне независности 

запослених, независности у пројектима и провери рада компанија; 

6. Додела одговорности за системе провере и надзора независности, и 

7. Култура неговања независности на руководећем нивоу.  
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8.1.1. Правилници о независности 
 

Најважнији елемент контрола у Друштву који се односе на независност је изведен из 
Правилника и упутстaва о независности који се односе на Друштво, све 
професионалне раднике и њихове сроднике. 
 
Правилницима је Друштву и професионалним радницима прописано да, пре него што 
они сами, њихови супружници или ванбрачни партнери или издржаване особе, започну 
учествовање у одређеним трансакцијама, прегледају између осталог и попис 
међународних субјеката за које важи забрана. Такође, правилници налажу Друштву и 
особама на позицији руководилаца и више, да у систем аутоматског праћења (под 
називом „Глобални систем за надгледање независности“ - GIMS) уносе релевантне 
податке о својим финансијама, како би омогућили да GIMS електронски прегледа 
њихове уделе и рачуне и помогне да се утврди да ли им ограничења политике 
независности дозвољавају да их поседују. Друштво једном годишње од својих 
професионалних радника прибавља уверавања о њиховој личној усклађености са 
политиком независности Друштва.     
 
Правилник о независности је свим професионалним радницима доступан у 
електронском облику. Запослени се, такође, електронским путем обавештавају о 
његовим изменама и допунама произашлим из промена правила која регулишу 
независност. Надаље, други материјали који се односе на независност доступни су на 
интрaнетским страницама о независности. 
 

8.1.2. Deloitte-ов систем за претраживање субјеката и њихове усклађености, систем  

за глобално надгледање и потврде независности   

 
Постоје три међусобно повезана аспекта система и контрола који се односе на проверу 
независности самог Друштва и његових професионалних радника:  
- систем за претраживање субјеката и њихове усклађености (DESC),  
- систем аутоматског надгледања независности (GIMS), и  
- поступак потврђивања независности.  

 
Реч је о три аспекта који су функционално обједињени на начин да (1) се особама на 
положају партнера и руководиоца даје упутство да пре улагања у уделе прегледају 
DESC, (2) особе на положају партнера и руководиоца уносе промене својих удела у 
GIMS и (3) Друштво, те његови партнери и професионални радници периодично 
потврђују DTTL-у своје поступање у складу са DTTL-овим политикама независности. 
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8.1.3. Deloitte-ов систем за претраживање субјеката и усклађености (“DESC”) 

 
DESC садржи информације о одређеним субјектима који су „забрањени“ у погледу 
независности, затим за које вреди „забрана друге стране“ (углавном због зајмова 
друштвима члановима) или са којима постоји „однос“ ако неко друштво члан DTTL-
а субјекту пружа друге важне (циљне) услуге које не обухватају давање 
уверавања, тј. ревизорске и сродне услуге.  
 
Подаци садржани у систему DESC пружају партнерима и професионалним 
радницима Друштва информације о њиховим могућностима за стицање или 
поседовање финансијских удела, као и помоћи у утврђивању одређених услуга 
које смеју да пруже неком субјекту. 

 
8.1.4. Глобални систем за надгледање независности (“GIMS”) 

 
Друштво упућује особе на положају партнера и руководиоца пројеката да 
прегледају пописе DESC и GIMS пре него што уложе у уделе или успоставе друге 
облике финансијских односа који би могли утицати на њихову независност или 
независност друштва. Затим су дужни да унесу сва улагања и одређене друге 
трансакције у портфељ својих улагања који се води унутар GIMS-а. 
 

8.1.5. Годишња потврда независности 
 

Друштво једном годишње од својих професионалних радника прибавља 
уверавања о њиховој личној усклађености са политиком независности Друштва и 
обавештава глобалну канцеларију DTTL-а о томе да је предузело примерене 
кораке како би прикупило довољно доказа да његови партнери и професионални 
радници поступају у складу са политикама независности DTTL-а (и да је и само 
Друштво независно у односу на субјекте за које вреди забрана у земљи и 
иностранству).    
 

8.1.6. Оцена и надгледање пословних односа  
 
Друштво примењује оцену пословних односа и процес њиховог надгледања. Циљ 
овог процеса је да се обезбеди да евентуални пословни однос у који Друштво 
ступи са „забрањеним“ субјектом или његовим руководством или значајним 
акционарима не угрози независност у односу на забрањено лице. 
 

8.1.7. Консултације 
 

Друштво са својим партнерима и професионалним радницима комуницира по 
питању потребе за консултацијама о питањима која се тичу независности. 
Надаље, ако су у датим околностима потребне или пожељне додатне 
информације, Друштво се консултује са DTTL-овим тимом за независност унутар 
DTTL-а и другим друштвима члановима. 
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8.1.8. Провера независности 

 
Поред непрестаног надзора над поштовањем политике независности, једном 
годишње се спроводи провера независности путем тестирања узорка овлашћених 
ревизора и виших руководилаца. 
 
Управа Друштва изјављује да је 2013. године обављен интерни преглед поштовања 
захтева независности и да је систем контроле квалитета ефикасан. 
 

9. Изјава о политици Друштва у вези са континуираним професионалним 
усавршавањем лиценцираних овлашћених ревизора 

 
Стално усавршавање је међу кључним циљевима политике Друштва, методе 
ширења знања и подизања квалитета услуга. Deloitte-ове интерне wеб-странице за 
оспособљавање нуде полазиште за учење, укључујући стручно оспособљавање 
(општеприхваћена рачуноводствена начела, општеприхваћени ревизорски 
стандарди, стручни стандарди, порези, информациони системи), затим курсеве из 
подручја управљања и међусобног комуницирања, пословне економије и курсеве у 
вези са специфичним привредним гранама.  
 
Програм сталног усавршавања обухвата и курсеве које организује Deloitte у оквиру 
своје мреже, и екстерне семинаре, међу којима су и они које спроводи Комора 
овлашћених ревизора Републике Србије, као струковна организација ревизора у 
Србији. Одређени семинари су обавезни, а на располагању су и изборни, тако да 
сваки ревизор може прилагодити програм учења својим специфичним потребама.  
 
Током првих година програм оспособљавања углавном је обухватао обавезне 
стручне семинаре, укључујући семинаре на тему Deloitte-ових методологија и 
процеса, aли је након тога успостављен програм изборних курсева због све већих 
разлика међу индивидуалним потребама. Индивидуални програм учења је обавезан 
за стручњаке почев од ревизора најнижег нивоа па навише.  
 
Од искуснијих ревизора се очекује да своје стручно знање освежавају и продубљују. 
За ову групу је посебно важан и развој управљачких и интерперсоналних вештина.  
 
Постоји и могућност дугорочног оспособљавања, као што су MBA, ACCA и CPA 
програми. На располагању је и систем акредитације за субјекте уврштене према 
правилима Комисије за берзе и вредносне папире САД који прописује похађање 
одређених електронских (on-line) курсева пре него што ревизору буде допуштено 
обављање одређених послова.  
 
Статус интерних и екстерних курсева које похађа ревизор је могуће проверити у 
систему аутоматског надгледања, за сваког запосленог. Стручно усавршавање је 
један од фактора који се узима у обзир приликом годишњег оцењивања ревизора и 
процене њихових потенцијала за развој и напредовање унутар Друштва.  
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10. CIlMHaHcMjcKe MHcIlopMa~Mje

ApyWTSO je y 2013. roA~H~ oCTsap~no YKynaH np~xoA OA 910,430,656 A~Hapa, ~~ja ce CTpYKTypa no

spcTaMa npYlKeH~x ycnyra Aaje y cneAenoj Ta6en~:

BpCTa ycnyra
YKynHo OAjaBHltX

APywTaBa

np~xOA OA 06asIbalba 3aKOHCKepeS~3J,1je 263,332,400 54,344,304

OCTanJ,1npJ,1xOAOA peSJ,130pCKJ,1Xycnyra 87,524,850 13,612,199

npJ,1XOAOA ycnyra nopecKor caseTosalba 100,849,948 4,289,511

np~XOA OA APyr~x ycnyra Koje HJ,1CYnose3aHe ca peSJ,13ltjoM 409,900,021 14,061,244

OCTanJ,1npJ,1xOA 48,823,437

YKynaH npJ,1xOA3a cjlJ,1HaHCJ,1jCKY2013. rOAJ,1HY 910,430,656 86,307,258

11. iI1HcIlopMa~Mje 0 napaMeTpMMa 3a YTBpl)MBalbe 3apaAa KlbY'IHMX peBM30pcKMX napTHepa

npJ,1Malba csaKor napTHepa ce cacToje OA Asa eneMeHaTa - HaKHaAe nose3aHe ca nonolKajeM J,1
HaKHaAe nose3aHe c ycnewHowny - J,106a cy nose3aHa ca AOnpJ,1HOCOMoCTSapeHJ,1My csaKOM OA
osa Asa nOAPy~ja. HaKHBAa nose3aHa c nonolKajeM 3aSJ,1CJ,10 AenoKpyra J,1YTJ,1L1ajaoAroSOpHOCTJ,1.
HaKHaAa nose3aHa c ycnewHowny ce OAHOCJ,1Ha nOCTJ,13albeL1~IbeSa KOj~ ce nOCTasIbajy csaKe

rOAJ,1He.

napTHep~ ce oL1elbyjy jeAHOM rOAJ,1wlbe, Te ce IbJ,1Xose HaKHBAe nose3aHe ca nonolKajeM ~
ycnewHowny ysenasajy, OAHOCHOYMalbyjy Kp03 cjlJ,1KCHeMece~He 3apaAe Ha TeMeIbY Aonp~Hoca
KOj~ cy OCTsap~n~, Te pean~3aL1~je nnaH~paHJ,1X L1~IbeBa J,1Ib~XOSJ,1XoArosOpHOCTJ,1.

KIbY~HJ,1peSJ,130pCK~napTHepJ,1 oCTsapyjy np~Malba y cKnaAY c npeTXOAHO HaseAeHJ,1M npaSJ,1nJ,1Ma.
nJ,1L1eHL1~paH~osnawneH~ peSJ,130p~ KOjJ,1H~CY napTHepJ,1 oCTsapyjy npJ,1Malba Kp03 cjlJ,1KCHe
Mece~He 3apaAe. Koje MOry 6J,1T~ysenaHe 3a rOA~wlb~ 60HYC oAPeT]eH Ha OCHOSYycneWHOCTJ,1
nocnOBalba ApYWTsa J,1O~eHJ,1nojeAJ,1HL1a.

I1ltl.le OBnawneHo 3a 3aCTYnalbe ApYWTBa

JiJ. ,~I I'~ru)c
MltpOCnaB TOH'Iltn
AltpeKTOp
Deloitte A.O.O. 6eorpaA

10. MapT 2014. rOAltHe
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Предузеће за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о. Београд je током претходне пословне 2013. године 
извршило законску ревизију финансијских извештаја за 2012. годину следећих друштава од јавног интереса: 

 

Ред. 
број 

Друштво од јавног интереса 
 

Јавно 
друштво 
у складу са 
законом 
којим се 
уређује 
тржиште 
капитала  

Велико 
правно лице у 
складу 
са законом 
којим се 
уређује 
рачуноводство  

 
Правнo 
лице које je 
Влада 
прогласила 
правним 
лицем од 
јавном 
интереса  

1.  АД Аеродрoм Никола Тесла Београд     
2.  Adoc д.o.o. Београд    
3.  Agroglobe agrar д.o.o. Aпатин    
4.  Agroglobe д.о.о. Нови Сад    
5.  Alpine д.о.о. Београд    
6.  Asseco see д.о.о. Београд    
7.  Банка поштанска штедионица а.д. Београд    
8.  Београделектро д.о.о. Београд    
9.  Блок 67 Associates д.о.о. Београд    
10.  Ц маркет а.д. Београд    
11.  Чачанска банка а.д. Чачак    
12.  Delhaize Serbia д.о.о. Београд    
13.  Delta sport д.о.о. Београд    
14.  Direct media д.о.о. Београд    
15.  Директна трговина д.о.о. Београд    
16.  Direct Invest д.о.о., Београд     
17.  Findomestic banka а.д. Београд    
18.  Фудбалски клуб "Партизан" Београд    
19.  ФПМ агромеханика а.д. Бољевац    
20.  Галеника-фитофармација а.д. Београд    
21.  Granexport д.o.o. Панчево    
22.  Grundfos Srbija д.o.o. Инђија    

23.  
ХИП-Петрохенија a.д. Панчево – у 
реструктурирању  

  

24.  ЈП ЕМС Београд    
25.  JП EПС Београд    
26.   JT International a.д. Сeнтa    
27.  KБМ банка a.д. Крагујевац    
28.  Kim-tec д.о.о. Београд    
29.  Knauf insulation д.о.о. Београд    
30.  Knauf Земун д.о.о. Београд    

Прилог 1 
Списак друштава од јавног интереса код којих је Друштво извршило законску 
ревизију током претходне пословне године 

Друштвима од јавног интереса у смислу Закона о ревизији сматрају се:  
1) велика  правна лица разврстана у складу са законом којим се уређује рачуноводство;  
2) правна лица која се сматрају јавним друштвима у складу са законом којим се уређује тржиште капитала;  
3) сва правна лица које Влада на предлог надлежног министарства прогласи правним лицима од јавном интереса за 

Републику Србију, независно од њихове величине. 
 

Законска ревизија означава ревизију редовних годишњих и консолидованих финансисјких извештаја, састављених у 
складу са законом којим се уређује рачуноводство а која је обавезна по Закону о ревизији. 



31.  Комерцијална банка а.д. Београд    
32.  Linde Gas Srbija a.д. Бечеј    
33.  Lohr Bačka Topola д.o.o. Бачка Топола    
34.  M&V Investments a.д. Нови Сад    
35.  Metlife a.д.o. Београд    
36.  Microsoft Software д.о.о. Београд    
37.  MK Commerce д.о.о. Нови Сад    
38.  MK Group д.о.о. Београд    
39.  MK Mountain Resort д.o.o. Koпaoник    
40.  Народна банка Србије    
41.  Nectar д.o.o. Бачка Паланка    
42.  Ogranak Alpine Bau gmbh Београд    
43.  OTP banka Srbija a.д. Нови Сад    
44.  Пекабета а.д. Београд    
45.  Pernod Ricard Srbija д.о.о. Београд    

46.  
Радио-дифузна установа 
"Радио Телевизија Србије"  

  

47.  Raiffeisen banka а.д. Београд    
48.  Raiffeisen future а.д. Београд     
49.  Raiffeisen invest а.д. Београд    
50.  Raiffeisen leasing д.о.о. Београд    
51.  Raiffeisen rent д.о.о. Београд    
52.  Renault Nissan Srbija д.о.о. Београд    
53.  RST corporation a.д. Нови Сад    
54.  Sogelease Srbija д.о.о. Београд    
55.  СП лабораторија a.д. Бечеј    
56.  Српска банка а.д. Београд    
57.  Суноко д.о.о. Нови Сад    
58.  Технопапир д.о.о. Београд    
59.  Telenor direct д.о.о. Београд    
60.  Тигар а.д. Пирот    

 • Тигар incon д.о.о. Пирот повезанo са јавним друштвом 
 • Тигар обућа д.о.о. Пирот повезанo са јавним друштвом 
 • Тигар техничка гума д.о.о. Пироt повезанo са јавним друштвом 
 • Тигар угоститељство д.о.о. Пирот повезанo са јавним друштвом 
 • Слободна зона а.д. Пирот повезанo са јавним друштвом 

61.   Tigar tyres д.о.о. Пирот    

62.  
Трговинско предузеће Србија а.д. 
Крагујевац  

  

63.  VB leasing д.о.о. Београд    
64.  VBL services д.о.о. Београд    
65.  Ветзавод а.д. Суботица    
66.  Victoria group а.д. Београд 

 
  

67.  Victoria logistic д.о.о. Нови Сад     
68.  Victoriaoil а.д. Шид    
69.  Vlatacom д.о.о. Београд    
70.  Вода Врњци а.д. Врњачка Бања    
71.  Војвођанска банка а.д. Нови Сад    
72.  Zara Serbia д.о.о. Београд 

 
  

73.  Звезда-хелиос а.д. Горњи Милановац    
74.  Звездара а.д. Београд    
75.  Жито-Бачка д.о.о. Бачка Кула 

 
  

 
 
 
 
 



 
Списак јавних друштава за које су вршене остале ревизорске услуге ревизије  
 

  Alpha Bank Srbija а.д. Београд 
  Металац a.д. Горњи Милановац 
  Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад 
  Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад 
  Societe generale banka Srbija а.д. Београд 
  Српска банка а.д. Београд 

 

  



Прилог 2 
Списак јавних друштава и са њима повезаних лица код којих је Друштво обављало 
консултантске услуге у току претходне пословне године 

 

 

Предузеће за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о. Београд je током претходне пословне 2013. године обављало 
консултантске услуге код следећих јавних друштава: 
 

 
Напомена:  
За повезана лица наведених јавних друштава нису обављане консултантске услуге током пословне 2013. године 

 

  

Ред. 
број 

Јавно друштво Врста консултантских услуга 

1.  Енергопројект-хидроинжењеринг а.д. Београд Услуге пореског саветовања 
2.  Еxcelsior а.д. Београд Услуге пореског саветовања 
3.  Фабрика шећера ТЕ-ТО а.д. Сента Услуге пореског саветовања 
4.  Комерцијална банка а.д. Београд Услуге пореског саветовања 
5.  Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад Услуге пореског саветовања 
6.  Philip Morris Operations а.д. Ниш Услуге пореског саветовања 
7.  Rudnap Group а.д. Београд Услуге пореског саветовања 
8.  Универзал банка а.д. Београд Услуге пореског саветовања 
9.  British American Tobacco а.д. Врање Услуге финансијског консалтинга 
10.  Фабрика аутомобилских делова ФАД а.д. Горњи Милановац Услуге финансијског консалтинга 
11.  Галеника а.д Београд Услуге финансијског консалтинга 
12.  Имлек а.д. Београд Услуге финансијског консалтинга 
13.  Тоза Марковић а.д. Кикинда Услуге финансијског консалтинга 
14.  Новосадски сајам о.а.д. Нови Сад Услуге пословног консалтинга 
15.  Чачанска банка а.д. Чачак Услуге пословног консалтинга 
16.  Енергопројект холдинг а.д. Београд Услуге пословног консалтинга 
17.  Нафтна индустрија Србије а.д. Нови сад  Услуге правног консалтинга 

Допуна Извештаја о транспарентности у складу са чланом 5 став 2 алинеја 2 тачка 1 Правилника о условима за 
обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Сл. гласник РС", бр. 114/2013). 



Прилог 3 
Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре 

 



HPHBPE蒜藷謹憾 �　　l 　　i 、∴∴∴申－ 　　　手 
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3aItOHeKH（CTaTyTaPHH）3a �eTyHIlHuH � 

QH3HuKamiua � � 

1．　　HMe �田paraHa �i　　Hpe3mMeiCTaH函B血　　　　　i 

JMBT �10502959715187 �i 

①yHK山間a �同peKTOP �i 

0rpaH胴eめe CyHOTHHCOM 2．HMe � � 
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iHeHOCTqjHOrPaHH �LIeIもeCyOOTrmCOM 

lMHn0m �I　　Hpe3HMelMaIIyPa　　　　　　　i 

JMBr �i2609966710480 �i 

①yHKO刑a �広KpeKTOP �i 

0TpaH胴eHe CyHOTnHCOM 4．HMe � � 

lHenOCTqiJ40rPaHM �tleIもeCynOTmCOM　　　　　　　　　　　　　　　l 
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結 �6・嶽；∴∴〟聖OirIpe3HMelCTaHHCaBHhi 緩山車∴∴駕篭0018ii 
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Ⅱ0月amiOqHaHy 

I4MeHHPe3HMeiMMPOCnaBToHl出血　　　　　　　l 
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奇、 

叢索壷yHpOT軸0丑墨田∴∴∴潔 �十 時∴ 
K3HOC（％） Cy脱CHHⅢTBOy脚a鍋田 

OcHOBHHKanma…pymTRa 

HoBtIaHH H3HOC　　　　　　凪aVM 

ymcaH：150・750・06EUR，yHPOTHBBPe脚OCTHOH　に＝二二二二二二二コ 11．660．019，67RSD 

mHOC　　　　　　　　　　　　　　　　　樹TyM 

書誌嵩欝EtmNnPOT”BBpe胴0月囲 

3a6eHe氷6e lT 

同日 

HaTyM TeKCT 2TレIH 買…い－i TeKCT 3T14H HaTyM �30．M勾2005 

0抑yKaMaOOCⅢBaHy・OCHOBaHaCyCJTeHehanPeny3ehaKaOJ帥OTnaHa 

即ymBaCaOTpaH胴eHOMO肝OBOPHOmy：1・Hpeny3ehe3apeBH3靭 DELOITTE＆tOUCHEDOOPODGORICA，JOLAPILETICA53 

OcHOBaHOO即yKOM6p直08／loHC5・05・20006pqicy跡eOBePeIOB6p． 3678／2000・OAO8・05・2000・rO珊He，ITpBHOHIImHCKHCynyEeorpaAyBpQj PerIqCTaPCl（0TyJ10LllKa：1－18915－00Hp肥PeHH玖CyAyHoFuTOP叩H Ma…H而p鉦02310783Peny6皿KaHpHarOpa－3aBOH3aCTaTHCTMKy2． HpeHy3ehe3anOCnOB哩HPaBH柵原OPeCJuKOHCanT州rDELOITTE＆ tOUCHEDOOBEOGRAD，SRPSKIHVLADARA160cHOBaHOO即yKOM 6pqi1680月22・03・2001・rO朋He，6pqicyFICKeOBePe1082812／200loFI 27・03・2001・「0凡HpBHOHm皿CK胴y畔Beorpa雅 

28・¢e6pyap2006 
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MaTHTIlmM6pQjeM17336495・・aOlOO％3aBHCHOmPeAy3eha，Ma，H．．H。M JIPeny3ehyPREDUZECUZAREVIZIJUDELOITTEREVIZIJADOO BEOGRAD，KRALJAMILANA16caMaTHHHHM6pqieMO7770413K函 llPey3mMaCBanPaBaH06aBe3e即ymTBanPeCTaJIOrIIPmHaJaH・eM． 

15．anpHn2008 
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yTIHCyJeCeyPerHCTaPHP鵬Pe凧H“XCy句eKaTaOFUTyKaOCHHBatIayCKJlany 

Ca3aKOHOMOPatIyHOBOHCTByMPeBH3均HOnPeHOmeH・yynPaBJhaqKHX 

TTPaBaCaOCH眺atIaHaOBJIaⅢheHePeBH30Pe：M朋0ⅢaMaIIyPy， 

MMPOCnaBaToHLI南ayXapKaM函OBHha，F10HeTaFtaHaOl．03．2008ro抑He． 
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