Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број:

401-00-2616/2016-16
22. август 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу чл.

13 - 15. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број
109. тог закона, члана 23. став 2. Закона о државној управи
(" Службени гласник РС ", бр. 79/05, 101/07, 95110 и 99/14) и члана 192. став 1.
Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и
"Службени гласник РС", број 30/10), решавајући по захтеву за издавање дозволе за
обављање ревизије привредног друштва KLM AUDIТ DRUSTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI SAD, доносим
62113),

а у смислу члана

РЕШЕЊЕ

Издаје се дозвола за обављање ревизије привредном друштву KLM AUDIТ
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI SAD, Нови Сад, Лазе
Костића 13, спрат 1, стан 4, матични број: 21166472, ПИБ: 109349214.

Образложење
Тања Митровић,

законски заступник

(директор)

и

оснивач привредног

друштва KLM AUDIТ DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI

SAD,

Нови Сад, Лазе Костића

13

(у даљем тексту:

KLM

AUDIТ

DOO NOVI SAD),

поднела је овом министарству захтев за издавање дозволе за обављање ревизије
број:

401-00-2616/2016-16

од

године. Уз захтев су сагласно члану

08.08.2016.

Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број

62113,

14.

у даљем тексту: Закон)

достављени следећи докази и документација:

1) решења Агенције за привредне регистре број: БД 4564/2016 од 26.01.2016.
године и број: БД 57595/2016 од 18.07.2016. године за привредно друштво KLM
AUDIТ DOO NOVI SAD, која садрже податке о члану (оснивачу) друштва за
ревизију, као и податке о законском заступнику друштва;

2)

оснивачки

одговорношћу
текст);

KLM

акт

AUDIТ

-

Уговор

о

оснивању

000 NOVI SAD

од

друштва

18.07.2016.

са

ограниченом

године (пречишћени

3)
друштва

доказ

-

уверење МУП-а, да законски заступник (директор) привредног

DOO NOVI SAD није осуђиван за кривична дела у смислу
5. Закона;
4) доказ да законски заступник (директор) привредног друштва КLМ AUDIТ
DOO NOVI SAD има важећу лиценцу за обављање ревизије и да је запослен у овом
KLM

AUDIТ

члана

друштву на неодређено време са пуним радним временом (фотокопија уговора о
раду, радне књижице и пријаве обавезном социјалном осигурању);

5) фотокопија личне карте за оснивача привредног друштва KLM AUDIТ
DOO NOVI SAD, лиценцираног овлашћеног ревизора Тању Митровић (рег. бр. л.к:
004832371);
6) подаци о лицима (два запослена) које ће обављати ревизију са доказима о
раду на неодређено време са пуним радним временом и доказима о добијеним
лиценцама за обављање ревизије;

7)

доказ о осигурању од одговорности и плаћању премије осигурања

Полиса осигурања одговорности

(KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

полисе:

године);

00036803 4 од 03.08.2016.
8) општи акт којим се

уређује

методологија

обављања

-

број

ревизије

са

прибављеним мишљењем Коморе овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора)

-

Правилник о методологији обављања ревизије финансијских извештаја привредног
друштва КLМ AUDIТ

мишљење Коморе

број:

у сагласности са

2077/16

Правилником

од

DOO NOVI SAD од 11.04.2016. године и
27.07.2016. године да је ова методологија

(Коморе)

о минимуму радне документације

која чини

садржај

ревизорске методологиЈе;

9)

општи акт о чувању документације о ревизији

документације привредног друштва

KLM

AUDIТ

- Правилник о чувању
DOO NOVI SAD од 27.01.2016.

године;

10) општи

акт о чувању пословне тајне- Правилник о чувању пословне тајне

привредног друштва

DOO NOVI SAD од 27.01.2016. године;
11) изјава привредног друштва KLM AUDIТ DOO NOVI SAD о техничкој
организационој оспособљености за обављање ревизије од 05.08.2016. године.
KLM

AUDIТ

и

Министарство финансија размотрило је поднети захтев са приложеним
доказима и утврдило да су испуњени услови из чл.

11 - 15.

дозволе за обављање послова ревизије привредном друштву

Закона, за издавање

KLM

AUDIТ

DOO

NOVI SAD.
Сагласно члану

63.

став

2.

Закона, Комора је дужна да по пријему решења о

издавању дозволе, без одлагања упише друштво за ревизију, односно самосталног
ревизора у регистар из става
Привредно друштво
чланом

64.

став

2.

1. тачка 2) овог члана.
KLM AUDIТ DOO NOVI SAD

дужно је да у складу са

Закона обавештава Комору о променама свих чињеница и

околности на основу којих је уписано у регистар из става

1.

овог члана, у року од

осам дана од дана настанка промена.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од
тарифном броју

60.

35.870,00

динара, према

Тарифе републичких административних такси, која је саставни

део Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр.

43/03 , 51/03, 53/04,42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11,
70/11, 55/12, 93/12,47/13, 65/13-др. закон, 57/14,45/15, 83/15, 112/15 и 50/16).
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења, не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор тужбом пред Управним судом, у року
од

30

дана од дана пријема решења. Тужба се предаје надлежном суду непосредно

или преко поште.

