РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
НАЦИОНАЛНИ
САВЕТ

НС албанске НM

НС ашкалијске НМ

Одорен
буџет зa 2013.
13.233.963

3.834.517

Дозначено
у 2013.

уговор са
ревизором

МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА

Предузеће за ревизију

У свим материјално значајним аспектима НС је поступио у складу са

12.850.739 рачунов. и фин.консалтинг

2.764.850

Законом о нс нм, дотације из буџета РС су утрошене у складу са финансијским

“EuroAudit” д.o.o. Београд

планом и правилно су рачуноводствено обухваћене

Предузеће за ревизију

Финансијаки извештаји НС о приходима и расходима из дотација буџета РС

"Dij audit" д.o.o. Београд

по свим материјално значајним аспектима су истинити, средства су
коришћена наменски за надлежности у складу са Законом о нс нм

НС бошњачке НМ

24.851.206

24.131.571

Предузеће за ревизију и

Након достављања мишљења са резервом, НС је сачинио нове кориговане

порески консалтинг

финансијске извештаје. Пошто ревизору није предата релевантна документа-

“Konsultant revizija”d.o.o.
Београд

ција, КЉПМ је након ревизорског извештаја тражила на увид документацију
ради правдања трошкова исказаних у Билансу успеха на АОП 210 и АОП 212
Буџетска средства су коришћена законито и наменски за обављање

НС бугарске НМ

8.512.506

8.266.001

“Прва ревизија” д.o.o.

редовних делатности у циљу остваривања права у складу са Законом о нс нм

Beograd

а исказани приходи и расходи су правилно рачуноводствено обухваћени
У свим материјално значајним аспектима НС је поступио у складу са

НС буњевачке НМ

6.014.169

5.840.019

Предузеће за ревизију
рачунов. и фин.консалтинг

Законом о нс нм, дотације из буџета РС су утрошене у складу са финансијским
планом и правилно су рачуноводствено обухваћене

“EuroAudit” d.o.o. Београд
НС влашке НМ

7.749.279

7.524.896

Предузеће за ревизију, рач.

Ревизор је спровео прибављање ревизијских доказа да су буџетска

финансијске и консалтинг

средства употребљена у складу са Законом о нс нм, планом и програмом

услуге, "Libra audit" д.o.o.
Нови Сад

НС и да су подаци у тромесеним извештајима у току 2013. године о
приходима и расходима истинито исказани

Друштво за рачуноводство

НС грче НМ

3.867.530

3.755.534

и ревизију
"Revizija plus-pro"
Београд

НС египатске НМ

3.851.029

3.739.515

Предузеће за ревизију
"Dij audit" д.o.o. Београд
Београд

Савез јеврејских
општина

4.039.787

3.922.804

"Привредни саветник-

НС мађарске НМ

61.384.884

Предузеће за ревизију
59.578.125 рачунов. и фин.консалтинг
“EuroAudit” д.o.o. Београд

НС македонске НМ

6.678.437

6.485.046

“Auditor” , члан
Eura Audit International

НС немачке НМ

4.430.358

4.302.067

Предузеће за ревизију
"Dij audit" д.o.o. Београд

НС ромске НМ

22.200.078

21.550.266

НС румунске НМ

14.515.839

14.095.494

НС русинске НМ

8.708.259

8.456.089

Предузеће за ревизију
"SBV-JANKOVIĆ" д.о.о.
Београд
Привредно друштво за
ревизију, рачуноводство
и консалтинг
“Moore steohens” д.о.о.
Друштво за рачуноводство
и ревизију

ревизија" д.o.o.

ревизорска кућа

Ревизорски извештај није достављен, ради увида у трошкове коришћени
су подаци из финансијског извештаја који је достављен Агенцији за
привредне регистре (ФИ 85637/2014 од 12. марта 2014. године)
У допуњеном извештају ревизор додатно даје мишљење да су подаци у
финансијским извештајима у току 2013. године по свим материјално
значајним аспектима истинити и дају објективан приказ да су буџетска
средства коришћена законито и наменски за финансирање надлежности НС
Финансијски извештаји за 2013. годину истинито и објективно у свим
материјално значајним аспектима приказују приходе и расходе у складу са
дозначеним буџетским средствима за финансирање програма СЈО
У свим материјално значајним аспектима НС је поступио у складу са
Законом о нс нм, буџетска средства су утрошена у складу са финансијским
планом, дотације из буџета РС су правилно рачуноводствено обухваћене
Буџетска средства су коришћена у складу са тромесечним извештајима
у току 2013. године и ревизор потврђује да су обавезе НС извршене у
складу са Законом о националним саветима националних мањина
Ради исказане примедбе на књиговодствене евиденције које су биле
основ за обелодањивање финансијских извештаја код Агенције за привредне
регистре, ревизор није био у могућности да потврди да су у финансијким
извештајима у 2013. години буџетски расходи исказани правилно
Ревизор у допуњеном извештају даје мишљење да су добијена буџетска
средства коришћена за финансирање надлежности НС законито и наменски.
Исказане су примедбе на организацију интерних контрола што се одражава
на ток документације која је основ за евиденције у књигов. главној књизи
Буџетска средства, по свим материјално значајним аспектима
су коришћена у складу са важећим регулативним одредбама везаним за
финансирање националних савета националних мањина
Приходи и расходи који су правдани тромесечним извештајима у току
2013. године су правилно рачуноводствено обухваћени, осим у једној

“Revizija plus pro” д.о.о.
НС словачке НМ

18.271.250

17.742.157
"MC Global Audit" д.о.о.
Београд

НС словеначке нм

4.836.680

4.696.625
“Moore steпhens ревизија
и рачуноводство" д.о.о.

НС украјинске НМ

5.014.076

4.903.365
“Kapital revizija” д.о.о.
Нови Сасд

НС хрватске НМ

13.324.549

12.938.700

"Finodit" д.о.о.

Предузеће за ревизију
Београд
НС чешке НМ

Укупно:

4.681.604

4.546.036

240.000.000

232.089.899

“Absolute audit” d.o.o.
Београд

књиговодственој промени којом је евидентиран трошак уместо нем.улагања
Финансијаки извештаји Савета у делу прихода и расхода финансираних
из републичког буџета за 2013. годину објективно и истинито по свим
материјално значајним питањима приказују остварене приходе и расходе и
усклађени су са рачуноводственим прописима Републике Србије
Финансијски извештај за 2013. годину објективно приказује, по свим
материјално значајним аспектима приходе и расходе из дотација буџета РС
намењених за финансирање нс нм у складу са важећим регулативним
одредбама везаним за финансирање нс нм
Финансијски извештај за 2013. годину објективно приказује, по свим
материјално значајним аспектима приходе и расходе из дотација буџета РС,
даје истинит приказ да су средства из буџета РС коришћена законито и
наменски за финанирање надлежности националног савета
Претежно посматрано на нивоу материјалности, буџетска средства
која су дотирана у 2013. години су коришћена за финансирање надлежности
НС у складу са Законом о националним саветима нм и иста су у целини
употребљена законито, наменски, ефикасно и економично
Финансијски извештаји НС истинито и објективно, по свим битним
питањима приказују финансијски положај на дан 31. 12. 2013. године и
усклађени су са рачуноводственим прописима Републике Србије

* средства су дозначен у мањем износу за 7.910.101,00 динара у односу на одобрени буџет због буџетске неликвидности на крају 2013. године
* ревизија је вршена на основу појединачних уговора о обављању ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије којима се налажу
етичка правила
* све извршене ревизије су обављене на основу тромесечних финансијских извештаја за 2013. годину који су сачињени на обрасцу "Извештај о
приходима и расходима из дотација буџета Републике Србије за 2013. годину" у коме су исказани подаци у складу са чланом 112.-119. Закона
о националним саветима националних мањина ("Сл.гласник РС" број 72/2009)

* образац "Извештај о приходима и расходима из дотација буџета РС" је саставни део Процедуре којом се утврђује начин и обим вршења
надзора над трошењем средстава буџета код нс нм, број 120-01-00011/2013-02 коју је донела КЉМП 25. јуна 2013. године

