РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ
НАЦИОНАЛНИ
САВЕТ

НС албанске НM

Одорен
буџет зa 2014.
13.233.963

Дозначено
у 2014.

уговор са
ревизором

МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА

Предузеће за ревизију

Подаци исказани у билансу успеха приказују истинито, по свим

13.233.963 рачунов. и фин.консалтинг

материјално значајним питањима, приходе, расходе и финансијски резултат.

“EuroAudit” д.o.o. Београд

НС није донео финансијски план за 2014. годину у складу са Законом о нс нм
Мишљење са резервом због недостатка документације за период од

НС ашкалијске НМ

НС бошњачке НМ

3.834.517

24.851.206

3.834.517

24.851.206

"Rosh Audit" д.о.о.

04.-31.12.2014. пошто није извршена примопредаја. Осим тога, по свим

Београд

материјалним питањима финансијски извештаји су истинити и објективни

Предузеће за ревизију

Финансијски извештаји приказују истинито и објективно финансијски

"Finodit" д.о.о.

положај НС на дан 31. 12.2014. као и да је фин.резултат исказан у складу са

Београд, огранак

рачуноводственим прописима РС. Изнета је резерва пошто НС није поступао у

Нови Пазар

складу са Законом о јавним набавкама и некретнине није адекватно вредновао
Ревизија обављена у складу са Међународним стандардима (МСР) 800

НС бугарске НМ

8.512.506

8.512.506

“Прва ревизија” д.o.o.
Beograd

због чега је изнето уздржано мишљење због недостатка одговарајућих ревиз.
извештаја који обезбеђују основу за мишљење
У свим материјално значајним аспектима НС је поступио у складу са

НС буњевачке НМ

6.014.169

6.014.169

Предузеће за ревизију

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

рачунов. и фин.консалтинг

планом и правилно су рачуноводствено обухваћене

“EuroAudit” d.o.o. Београд
Предузеће за ревизију, рач.

НС влашке НМ

7.749.279

7.749.279 финансијске и консалтинг
услуге, "Libra audit" д.o.o.
Нови Сад

На основу довољно прикупљених и адекватних ревизорских доказа,
у разумној мери формирано је мишљење о материјалној и финансијској
исправности, истинитости и објективности финансијских извештаја у 2014.
години

НС грче НМ

3.867.530

322.294

"МДМ ревизија"
Београд

НС египатске НМ

3.851.029

3.851.029

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

"Codex Audit" д.о.о
Савез јеврејских
општина

4.039.787

НС мађарске НМ

61.384.884

Привредно друштво
за ревизију
Предузеће за ревизију
61.384.884 рачунов. и фин.консалтинг
“EuroAudit” д.o.o. Београд

4.039.787

ревизорска кућа

НС македонске НМ

6.678.437

6.678.437

“Auditor” , члан
Eura Audit International

НС немачке НМ

4.430.358

4.430.358

"Absolute Audit" д.о.о.
Београд

НС ромске НМ

22.200.078

22.200.078

"Rosh Audit" д.о.о
Београд

НС румунске НМ

14.515.839

14.515.839

НС русинске НМ

8.708.259

8.708.259

Привредно друштво за
ревизију, рачуноводство
и консалтинг
“Moore steohens” д.о.о.
Друштво за рачуноводство
и ревизију
“Revizija plus pro” д.о.о.

Жиро рачун НС у 2014. години је био у блокади по основу више уговора
Извештај ревизора за једну уплату у 2014. години достављен на обрасцу
Агенције за борбу против корупције
По свим материјално значајним аспектима, финансијски извештаји
дају истинит и објективан приказ, по свим битним питањима да су средства
из буџета РС коришћена законито и наменски за финансирање надлежности
Националног савета
Финансијски извештаји за 2014. годину приказују истинито и објективно
у свим материјално значајним аспектима приходе и расходе у складу са
важећим законима и регулативом Републике Србије
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
На основу спроведених буџетских процедура и добијених налаза, може се
закључити да су добијена средства коришћена у складу са Извештајима о
приходима и расходима из буџета РС за 2014. годину
На захтев председника Савета извшена су нова књижења свих пословних
промена, након чега је изнето мишљење да је НС правилно употребио добијена
буџетска средства. Сачињен је кориговани финансијски извештај
Финансијски извештај даје истинит и објективан приказ, по свим
материјално значајним аспектима, готовинских прилива и одлива НС, те да
су буџетска средства коришћена за финансирање надлежности НС у складу са
Законом о националним саветима нм
Финансијки извештаји објективно приказују, по свим материјално значајним
аспектима, приходе и расходе из дотација буџета РС за 2014. годину у складу са
регулативним одредбама везаним за финансирање НС
Приходи и расходи у правданим финансијским извештајима су правилно
рач.исказани, осим у делу о судском поравнању, где је уместо повећања
сталне имовине књижен расход у обрачунском периоду

НС словачке НМ

18.271.250

18.271.250
"MC Global Audit" д.о.о.
Београд

НС словеначке нм

4.836.680

4.836.680
“Moore steпhens ревизија
и рачуноводство" д.о.о.

НС украјинске НМ

5.014.076

5.014.076
“Kapital revizija” д.о.о.
Нови Сасд

НС хрватске НМ

13.324.549

13.324.549

"Finodit" д.о.о.

Предузеће за ревизију
Београд
НС чешке НМ

Укупно:

4.681.604

240.000.000

4.681.604 “Absolute audit” d.o.o.
Београд

Финансијаки извештаји Савета у делу прихода и расхода финансираних
из републичког буџета за 2014. 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 2014. 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 2014. годину објективно приказује, по свим
материјално значајним аспектима приходе и расходе из дотација буџета РС,
Национални савет је умањио зараде у складу са Законом о привременом
уређивању основица за обрачун плата у јавном сектору
Претежно посматрано на нивоу материјалности, буџетска средства
која су дотирана у 2014. години су коришћена законито, осим закључка да НС
константно непрописно спроводи редовне годишње пописе пропуштајући
да попише све облике имовине укључујући и некретнине као и обавезе
Финансијски извештаји НС истинито и објективно, по свим битним
питањима приказују финансијски положај на дан 31. 12. 2014. године и
важећим регулативним одредбама ве

236.454.764

* 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 2014. 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

