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Сажетак:У раду су истражене перформансе пословања сектора за пружање 
ревизорских услуга у Републици Србији у периоду 2009-2011. година са аспекта 
прегледа општих карактеристика по питању броја, величине ревизорских фирми 
и кретање запослености, као и са аспекта анализе приносног положаја која 
обухвата анализу пословног прихода, финансијског резултата и рентабилности. 
У наведеном периоду приметан је пораст броја предузећа за ревизију и пораст 
броја запослених у сектору за пружање ревизорских услуга. Просечан пословни 
приход, финансијски резултат и просечне стопе приноса бележе тенденцију пада 
у периоду 2009-2011. године. И поред тога, сектор за пружање ревизорских услуга 
је рентабилан, обзиром да се остварује позитиван просечан финансијски 
резултат, а тиме и позитиван принос на улагања.  
Кључне речи: ревизорска фирма, сектора за пружање ревизорских услуга, 
перформансе. 
 
Abstract: This paper presents the performances of the sector for the providing of audit 
services in the Republic of Serbia in the period 2009-2011. from the point of views of 
general characteristics in terms of number, size of audit firms and employment trends, as 
well as in terms of the analysis of operating revenues, financial results and profitability. 
During this period there has been an increase in the number of audit firms and increase 
the number of employees in the sector for the provision of audit services. Furthermore, 
in this period the value of average operating revenues, financial result and average rate 
of returns recorded a decreasing trend. Nevertheless, the sector for the providing of 
audit services is profitable, given that the average financial result is positive, and thus a 
positive return on investment. 
Key words: audit firm, sector for providing audit services, business performances. 
 

УВОД 
 

Тржиште ревизорских услуга у Републици Србије датира од 
1996. године, када је поступак ревизије финансијских извештаја по 
први пут законски регулисан. Иако је тржиште ревизорских услуга у 
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нашој земљи веома младо у поређењу са вишедеценијском 
традицијом ревизије у развијеним земљама, потребно је мерити 
перформансе пословања ревизорских фирми како би се анализирао 
раст и развој ревизорског тржишта и по потреби усвајале мере за 
унапређење квалитета ревизорских услуга. Перформансе пословања 
ревизорских фирми могу се мерити различитим показатељима, као 
што су величина предузећа, број клијената, број запослених, 
приносни, имовински и финансијски положај и др. Анализа 
пословања сектора за пружање ревизорских услуга може се базирати 
на збирним подацима који се односе на целокупан сектор или на 
рангирању ревизорских фирми према појединачним мерама 
перформанси пословања сваке ревизорске фирме. Анализа 
пословања ревизијских фирми у Републици Србији у периоду 2008-
2009. године указује на доминацију "велике четворке" у оствареном 
промету, броју запослених и висини капитала, док показатељи 
профитабилности указују на боље перформансе пословања осталих 
малих ревизорских фирми.2 Даље, анализа варијација у 
перформансама ревизорских фирми у Републици Србији у периоду 
2008-2010. година указује на одсуство корелације између висине 
пословног прихода и нето резултата које остварују ревизорске 
фирме, као и између броја запослених и нето резултата.3  

Циљ рада је да се истраже перформансе пословања 
ревизорских фирми које послују на простору Републике Србије у 
периоду 2009-2011. година. Истраживање се заснива на прегледу 
општих карактеристика ревизорских фирми и на анализи приносног 
положаја ревизорских фирми. Преглед општих информација о 
ревизорским фирмама базира се на праћењу промена броја 
ревизорских фирми, анализи структуре ревизорских фирми по 
седишту и величини предузећа, као и на анализи промене броја 
запослених у сектору за пружање ревизорских услуга. Приносни 
положај ревизорских фирми истражен је на основу анализа 
пословног прихода, финансијског резултата и приносних стопа. 
Истраживање је базирано на збирним подацима свих предузећа за 
ревизију. За потребу истраживања коришћени су подаци из 
финансијских извештаја предузећа са ревизију који су јавно 
доступни на сајту Агенције за привредне регистре и подаци из 

                                                 
2 Опширније видети: Јакшић, Д, Мијић, К. (2011). Анализа перформанси 
ревизијских предузећа у Србији у периоду 2008-09. Ревизор, (53), 75-85.  
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in the Performance of Audit Firms in the Republic of Serbia. Economic Annals, LVII 
(193), 71-91. 
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регистра предузећа за ревизију доступни на сајту Коморе 
овлашћених ревизора и Министарства финансија и привреде. 
Проблем доступности детаљнијих података о ревизорским фирмама 
представља ограничавајући фактор за обухватнију анализу 
перформанси пословања ревизорских фирми. 
 
1. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ 

ФИРМИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Ревизија финансијских извештаја као процес независне 
верификације финансијских извештаја спроводи се од стране 
ревизорских фирми као правних лица регистрованих за обављање 
ревизије. Основна сврха пословања ревизорских фирми може се 
посматрати из угла корисника финансијских извештаја, који очекују 
од ревизије да се обезбеди квалитетан систем финансијског 
извештавања и из угла власника ревизорских фирми који теже 
дугорочном пословању и остваривању профита на тржишту 
ревизорских услуга. Оснивање и пословање ревизорских фирми 
регулисано је, поред Закона о рачуноводству и ревизији, и Законом о 
привредним друштвима. Ревизорске фирме се могу оснивати као 
друштва лица или друштва капитала. Сва ревизорска предузећа која 
послују у нашој земљи су регистрована као друштва са ограниченом 
одговорношћу. Ревизорске фирме се оснивају у складу са чланом 40. 
Закона о привредним друштвима уз испуњавање додатних услова из 
Закона о рачуноводству и ревизији: 

� да овлашћени ревизор или предузеће за 
ревизију као оснивачи ревизорске фирме имају већинско 
право управљања, 

� да има дозволу за обављање послова ревизије,  
� да овлашћени ревизори оснивачи ревизорске 

фирме и овлашћени ревизори запослени у ревизорској фирми 
нису под контролом било ког лица или групе, у складу са 
Кодексом етике за професионалне рачуновође,  

� да имају у радном односу прописан број 
овлашћених ревизора који поседују лиценцу, 

� да је члан Коморе овлашћених ревизора.  
На основу дозволе за обављање послова ревизије, коју издаје  

Министарство финансија и привреде, ревизорска фирма се уписује у 
Регистар предузећа за ревизију који се води код Коморе овлашћених 
ревизора.  
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Ревизија финансијских извештаја представља интелектуалну 
активност, која се спроводи од стране особа које поседују знање и 
компетенције из области рачуноводства и ревизије. Ревизију 
финансијских извештаја обављају лица која имају професионално 
звање у складу са законом, односно овлашћени ревизори који имају 
лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских извештаја, 
запослени су у предузећу за ревизију и чланови су Коморе 
овлашћених ревизора. У ревизорским фирмама присутан је 
хијерархијски однос између запослених на пословима ревизије који 
обично подразумева три нивоа: овлашћени ревизор (партнер), 
руководилац ревизије (ревизор) и ревизор приправник (асистент).   
 

Приказ 1.: Хијерархија послова и запослених у ревизорској 
фирми 

 
Извор: Андрић, Крсмановић, Јакшић. (2009). Ревизија – теорија и пракса. 

Суботица: Економски факултет, стр. 28. 
 

Иако се процес ревизије финансијских извештаја спроводи од 
стране ревизијског тима, одговорност за квалитет и законитост 
пословања није колективна. Овлашћени ревизор у ревизорској 
фирми има примарну одговорност за квалитет и законитост 
обављања ревизије финансијских извештаја, као и за остваривање 
стратегије и циљева ревизије и решавање практичних проблема.  

Руководилац ревизије дефинише и додељује задатке 
асистентима за извршење, контролише њихов рад, припрема 
извештаје о ревизији и информише овлашћене ревизоре о 
реализованом ревизијском ангажману. Асистенти или ревизорски 
приправници су високообразовна лица, која започињу радну 
каријеру у области ревизије и припремају се за полагање испита за 
звање ревизора. Обавезе ревизорских приправника обухватају 
обављање административних послована у фази планирања ревизије, 
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прикупљање ревизорских доказа, припремање документације за 
оцену система интерних контрола клијента ревизије и сл.  
 
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТА РЕВИЗОРСКИХ УСЛУГА 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Настанак тржишта за пружање услуга из области ревизије у 
Републици Србији везује се за 1996. годину када је први пут 
законски прописана обавеза и начин спровођења ревизије 
финансијских извештаја. Од тада до данашњих дана константно је 
присутан пораст броја предузећа за пружање ревизорских услуга. 
Значајан пораст броја ревизорских фирми у Србији присутан је у 
периоду од 2007. године. Главни разлог оснивања нових ревизорских 
фирми представља оснивање Коморе овлашћених ревизора Законом 
о рачуноводству и ревизији 2006. године и почетак рада Коморе 
2007. године у домену организовања испита за стицање звања 
овлашћени ревизор. Поред оснивања нових ревизорских фирми, 
поједине ревизорске фирме су ликвидиране пре свега због 
одузимања дозволе за обављање послова ревизије услед 
неиспуњавања услова постојања овлашћеног ревизора као 
запосленог у ревизорској фирми. Према подацима Министарства 
финансија и привреде, тренутно на тржишту ревизорских услуга у 
Републици Србији послује 58 ревизорских фирми.  
 

Приказ 2.: Број ревизорских фирми у Републици Србији 

 
Извор: Калкулација аутора на основу података Коморе овлашћених ревизора 

 
На тржишту ревизорских услуга у Републици Србији послује 

тзв. "велика четворка" (Delloite, PricewaterhouseCoopers, KPMG i 
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Ernst&Young) и друге међународне и националне ревизорске фирме. 
На основу класификације ревизорских фирми према величини 
предузећа, може се уочити да у већини ревизорске фирме имају 
статус малог правног лица. Статус средњег предузећа тренутно 
имају тзв. “велика четворка”, док ревизорска фирма БДО прелази у 
статус малог предузећа 2010. године. Величина ревизорских фирми 
указује на релативну неразвијеност тржишта ревизорских услуга у 
Републици Србији.  

 
Табела 1.: Распоред ревизорских фирми према величини 

предузећа 
Величина предузећа 

Година Велико 
предузеће 

Средње 
предузеће 

Мало 
предузеће 

Укупно 

2009 - 5 36 41 
2010 - 4 39 43 
2011 - 4 47 51 
2012 - 4 54 58 

Извор: Калкулација аутора 
 

Посматрајући распоред ревизорских фирми према седишту, 
уочава се концентрација ревизорских фирми са седиштем у Београду 
(приближно 80% ревизорских фирми у 2012. години). Међутим, то 
не значи да већина ревизора ради у Београду, јер је код послова 
пружања ревизорских услуга карактеристична дислоцираност 
ревизора и рад на терену, што не захтева од ревизора физичку 
присутност у седишту фирме да би спроводио своје активности. У 
наставку је дат распоред ревизорских фирми према седишту. 
 

Табела 2.: Распоред ревизорских фирми према седишту 
Седиште 

Година 

Б
ео
г
р
а
д

  

Н
о
в
и

 
С
а
д

 

В
р
њ
а
ч
к
а

 
Б
а
њ
а

 

З
р
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а
н
и

н
 

Ш
а
б
а
ц

 

С
т
а
р
а

 
П
а
зо
в
а

 

П
а
н
ч
ев
о

 

Укупно 

2009 35 4 1 1 - -  41 
2010 36 5 1 1 - -  43 
2011 44 4 1 1 1 -  51 
2012 46 7 1 1 1 1 1 58 

Извор: Калкулација аутора 
 

Раст и развој тржишта за пружање услуга ревизије у 
Републици Србији, праћен је и порастом броја запослених. У 2011. 
години број запослених у сектору пружања ревизорских услуга 
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износи 1.076, што је за чак 12,67% већа запосленост уодносуна 
период из 2009. године. Оснивање нових предузећа праћено је и 
запошљавањем нових овлашћених ревизора, али и миграцијом 
овлашћених ревизора из једне у другу ревизорску фирму. Пораст 
броја овлашћених ревизора у ревизорским фирмама је слабијег 
интензитета од пораста запошљавања осталих особа на ревизијским 
и неревизијским пословима, обзиром да је за пословање ревизорске 
фирме потребан бар један овлашћени ревизор, док је за спровођење 
ревизорских и неревизорских услуга потребан већи број других 
кадрова.  
 
Табела 3.: Промена броја запослених у ревизорским фирмама у 

периоду 2009-2011. год. 
2009. 2010. 2011. 

Број 
запослених 

И
зн
о
с 

% 

И
зн
о
с 

% 

Б
а
зн
и

 
и
н
д
ек
с 

И
зн
о
с 

% 

Л
а
н
ч
а
н
и

 
и
н
д
ек
с 

Б
а
зн
и

 
и
н
д
ек
с 

Овлашћени 
ревизори 143 14,97% 145 14,38% 0,01 151 14,03% 0,04 0,05 
Остали 
запослени 812 85,03% 863 85,62% 0,06 925 85,97% 0,07 0,14 
Укупано 
запослених 955 100,00% 1.008 100,00% 0,05 1.076 100,00% 0,07 0,13 

Извор: Калкулација аутора 
 

Приказ 3.: Број овлашћених ревизора и осталих запослених у 
сектору за пружање ревизорских услуга у периоду 2009-2011. год. 

 
Извор: Калкулација аутора 
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3. АНАЛИЗА ПРИНОСНОГ ПОЛОЖАЈА СЕКТОРА ЗА 
ПРУЖАЊЕ РЕВИЗОРСКИХ УСЛУГА 

 
Пословање сектора за пружање ревизорских услуга 

истражено је на основу збирних показатеља перформанси свих 
ревизорских фирми у периоду 2009-2011. године које обухватају 
анализу: 

� пословног прихода 
� финансијског резултата  
� рентабилности.  

 
Анализа пословног прихода 
 
Пословни приход представља примарни извор прихода 

ревизорских фирми који настаје по основу пружања ревизорских и 
неревизорских услуга. Пословни приход ревизорских фирми у 
директној је вези са бројем услуга (бројем спроведених ангажмана) и 
ценом ревизорске услуге. Анализа пословног прихода заснована је 
на анализи:  

� промене укупног и просечног пословног прихода 
� просечног пословног прихода по овлашћеном 

ревизору.  
 
Тенденције у промени висине пословног прихода на нивоу 

целокупног сектора за пружање услуга ревизије у периоду 2009-
2011. година приказане су у наредној табели.  

 
Табела 4.: Укупан и просечан пословни приход ревизорских 

фирми у периоду 2009-2011. година 
      у хиљадама динара 

2009. 2010. 2011. 

Показатељ 
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Ук. пословни приход 4.080.669 4.221.896 0,03 4.348.383 0,03 0,07 

Прос. пословни приход 99.529 98.184 -0,01 85.262 -0,13 -0,14 
Извор: Калкулација аутора 

 
У периоду 2009-2011. године приметан је пораст укупног 

пословног прихода који се остварује на тржишту ревизорских 
услуга. На тржишту ревизорских услуга у 2011. години остварен је 
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пословни приход у износу од 4.348.383 хиљаде динара што је за 
6,56% више у односу на пословни приход реализован у 2009. години.  

Посматрајући учешће "велике четворке" на тржишту 
ревизорских услуга у Републици Србији уочава се доминација по 
основу удела у оствареном пословном приходу. Наиме у 2011. 
години од оствареног укупног пословног прихода на тржишту 
ревизорских услуга, чак 65%, односно 2.851.958 хиљаде динара 
пословног прихода је остварила "велика четворка". 

И поред пораста укупног пословног прихода, просечан 
пословни приход који се остварује на нивоу једне ревизорске фирме 
има тенденцију пада. Просечан пословни приход у 2011. години 
износио је 85.262 хиљаде динара, што је за 14,33% мање у односу на 
2009. годину. 
 
Приказ 4.: Просечан пословни приход по ревизорској фирми у 

периоду 2009-2011. година 

 
Извор: Калкулација аутора 

 
Ревизорске фирме не могу пословати без запосленог 

овлашћеног ревизора, који потписује ревизорски извештај о 
финансијским извештајима и сноси одговорност у своје име и у име 
ревизорске фирме за квалитет и законитост спроведеног ревизорског 
ангажмана. Према томе, овлашћени ревизори у великој мери сносе 
одговорност и за остварен пословни приход ревизорске фирме. 
Просечан пословни приход по овлашћеном ревизору у 2011. години 
износи 28.797 хиљада динара. Анализирајући просечан пословни 
приход по овлашћеном ревизору уочава се да пословни приход у 
2010. години има благу тенденцију пораста, а у 2011. години пада, 
обзиром да раст пословних прихода некоренспондира са порастом 
броја овлашћених ревизора.  
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Приказ 5.: Просечан приход по овлашћеном ревизору у периоду 
2009-2011. година 

 
Извор: Калкулација аутора 

 
Анализа финансијског резултата 
 

Финансијски резултат представља меру успешности 
пословања ревизорских фирми. Успешно пословање ревизорских 
фирми са позитивним финансијским резултатом (добитком) 
присутно је када постоји позитивна разлика између реализованих 
прихода и остварених расхода. У супротном, пословање ревизорских 
фирми са губитком представља лош сигнал о пословању. Остварени 
финансијски резултат ревизорских фирми може се анализирати са 
аспекта:  

� износа и промене укупног и просечног финансијског 
резултата,  

� груписања ревизорских фирми према оствареном 
финансијском резултату  

У наредној табели приказани су подаци о износу и променама 
укупног финансијског резултата и просечног финансијског резултата 
по ревизорској фирми у периоду 2009-2011. година. 
 
Табела 5.: Укупан и просечан финансијски резултат ревизорских 

фирми у периоду 2009-2011. година 
   у хиљадама динара 

2009. 2010. 2011. 
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Ук. финанс. резултат 413.466 352.618 -0,15 280.129 -0,21 -0,32 
Просечан финанс. реултат 10.085 8.200 -0,19 5.492 -0,33 -0,45 

Извор: Калкулација аутора 
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Анализирајући остварени укупан финансијски резултат на 
нивоу целокупног сектора за пружање ревизорских услуга може се 
закључити да је реч о профитабилном сектору, будући да се у 
периоду 2009-2011. године, остварује константно позитиван 
финансијски резултат. Будући да "велика четворка" има значајно 
учешће у оствареном пословном прихода, ситуација није иста, а ни 
приближно слична по питању оствареног финансијског резултата. 
Ревизорске фирме "велике четворке" у 2011. години остварују 
позитиван финансијски резултат, који на збирном нивоу износу 
45.728 хиљаде динара, што чини свега 16% од укупног финансијског 
резултата које остварују све ревизорске фирме у Републици Србији.  

 И поред позитивног резултата, криза није заобишла ни 
сектор ревизорских услуга у Републици Србији. Утицај кризе на 
сектор ревизорских услуга рефлектује се кроз опадање износа 
позитивног резултата, а поготово кроз пад просечног резултата који 
се остварује на нивоу ревизорске фирме. У 2011. години просечан 
финансијски добитак на нивоу ревизорске фирме износио је 5.492 
хиљаде динара, што је скоро дупло мање од добитка који се 
реализовао у 2009. години.  
 

Приказ 6.: Просечан финансијски резултат у периоду 2009-2011. 
година 

 
 Извор: Калкулација аутора 

У наредној табели ревизорске фирме су груписане према 
оствареном финансијском резултату. 

 

Табела 6.: Распоред ревизорских фирми према оствареном 
финансијском резултату 

Финансијски резултат 2009.  2010.  2011.  
Позитиван резултат (добитак) 37 39 45 
Негативан резултат (губитак) 4 3 5 
Неутралан резултат 0 1 1 
Укупно: 41 43 51 

Извор: Калкулација аутора 
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Посматрајући распоред ревизорских фирми према оствареном 
финансијском резултату уочава се дана тржишту ревизорских услуга 
у Републици Србији доминирају ревизорске фирме које остварују 
финансијски добитак. У 2011. години, 45 ревизорских фирми је 
позитивно пословало, док је 5 ревизорских фирми пословало са 
губитком и једна ревизорска фирма са неутралним резултатом. 
Анализирајући ревизорске фирме које послују са губитком 
примећује се да већина њих остварује негативан резултат у 
пословној години када је ревизорска фирма и основана. Разлог томе 
је сатурација тржишта за пружање ревизорских услуга у Републици 
Србији што представља проблем за новоосноване фирме, које као 
тактику борбе на тржишту уобичајено примењују нижу цену услуга. 
 
Рентабилност сектора за пружање ревизорских услуга 
 

Рентабилност предузећа указује на способност датог улагања 
да одбаци неки принос од своје употребе.4 Мерењем и анализом 
рентабилности предузећа добијају се информације о ефикасности и 
ефективности пословних одлука менаџмента у вези улагања имовине 
и капитала предузећа. Рентабилност се може мерити и исказати на 
основу стопе приноса на сопствени капитал, стопе приноса на 
пословну имовину и стопе приноса на приход. Стопа приноса на 
сопствени капитал и стопа приноса на пословну имовину пружа 
информације о степену поврата на уложени капитал, односно 
имовину. Стопа приноса на пословни приход (стопа приноса на 
продају) и стопа приноса на укупан приход показују који део 
пословног, односно укупног прихода отпада на финансијски 
резултат. Наравно, ако су стопе позитивне то значи да предузеће 
рентабилно послује јер остварује позитиван финансијски резултат и 
способно је да ствара принос на основу датог улагања.  

У периоду 2009-2011. године присутан је тренд пада 
рентабилности по свим показатељима. Тако је нпр. у 2011. години 
поврат на имовину износио 13,15%, а у 2009. години 18,90%. У 2011. 
години 6,23% пословног прихода отпада на финансијски резултат, 
док је у 2009. години добитак сектора за пружање ревизорских 
услуга представљао 10,13% оствареног пословног прихода. Као 
последица економске кризе, у последњих неколико година, дошло је 
до смањења тражње за услугама ревизије као резултат смањења 
броја обвезника ревизије. Са друге стране постоји повећање на 

                                                 
4 Опширније видети: Родић, Вукелић, Андрић. (2011).  Анализа финансијских 
извештаја. Бечеј: Пролетер. стр. 163. 
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страни понуде услуга ревизије (услед повећања броја ревизорских 
фирми), што неминовно доводи до смањења цене пружања 
ревизорских услуга, што последично доводи до смањења 
профитабилности пословања ревизорских фирми. 
 

Приказ 7.: Просечне приносне стопе сектора за пружање 
ревизорских услуга у Р. Србији у периоду 2009-2011. година 

 
Извор: Калкулација аутора 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Иако је тржиште ревизорских услуга у Републици Србији 

веома младо, њега карактерише релативно брз темпо раста и развоја. 
У периоду 2009-2013. година долази до значајног пораста броја 
новооснованих ревизорских фирми за чак 41,46%, тако да данас 
тренутно послове ревизије финансијских извештаја у нашој земљи 
пружа 58 ревизорских фирми. Пораст броја предузећа за ревизију 
нужно је праћен и порастом стопе запослености у овом сектору. 
Укупан број запослених у сектору за пружање ревизорских услуга је 
у 2011. години за 12,67% већи у односу на 2009. годину.  

Оснивање нових предузећа праћено је и чињеницом да је 
сектор за пружање ревизорских услуга профитабилан. Наиме, 
просечан финансијски резултат који се остварује на нивоу 
целокупног сектора за пружање ревизорских услуга је позитиван. 
Међутим, криза се рефлектовала и на сектор за пружање 
ревизорских услуга. Иако је сектор за пружање ревизорских услуга 
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профитабилан, показатељи приносног положаја имају тенденцију 
пада у периоду 2009-2011. година. Просечан добитак по ревизорској 
фирми је у 2011. години за нешто више од 50% мањи од просечног 
добитка који се остваривао у 2009. години. И поред тога, 
рентабилност сектора за пружање ревизорских услуга није угрожена, 
јер ревизорске фирме у целини имају способност да на основу 
улагања остваре принос. 
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