ИНФОРМАЦИЈА
О РЕВИЗOРСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА
На основу Закона о буџету Републике Србије, у оквиру средстава опредељених за
рад Канцеларије за људска и мањинска права, утврђена су средства за финансирање
националних савета националних мањина.
За 2013. и 2014. годину за рад националних савета националних мањина
опредељена су буџетска средства у висини 240.000.000 динара на годишњем нивоу.
Ради увида у законито коришћење буџетских средстава у складу са чланом 71.
Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009.........и 142/2014), Канцеларија
за људска и мањинска права је 2013. године донела Процедуру којом се утврђује начин и
обим вршења надзора над законитошћу трошења средстава буџета РС код националних
савета националних мањина.
Циљ Процедуре је постизање једнообразности и благовремености у извештавању
од стране националних савета националних мањина, као и стварање услова за отвореност
у погледу коришћења буџетских средстава.
Саставни део Процедуре је образац Извештај о приходима и расходима из дотација
буџета РС за извештајни период и исти је уведен као обавезно извештавање од стране
сваког националног савета појединачно, на тромесечном нивоу.
Утврђено је да национални савети нм у обрасцу искажу податке о расходима у
складу са Законом о националним саветима националних мањина („Сл.гласник РС“ број
72/2009 и 20/2014), посебно за област културе, образовања, обавештавања и службене
употребе језика и писма, за материјалне расходе и лична примања.
Ради извештавања на годишњем нивоу, Канцеларија за људска и мањинска права је
обавезала националне савете националних мањина да крајем буџетске године закључе
уговоре са независним ревизорским кућама, по сопственом избору, ради обављања
ревизије у складу са чланом 117. Закона о националним саветима националних мањина
(„Сл.гласник РС“ број 72/2009 и 20/2014), да се ревизија односи само на буџетска
средства која су дозначена из буџета Канцеларије за људска и мањинска права.
Након пријема свих ревизорских извештаја, Канцеларија за људска и мањинска
права је сачинила преглед са освртом на налазе ревизора, по годинама.
У свим ревизорским извештајима за 2013. и 2014. годину наведено је да је ревизија
извршена у складу са Међународним стандардима ревизије (МСР 800), истакнута је
одговорност ревизора за давање мишљења о приложеним финансијским извештајима, за
поступање са етичким захтевима и да је ревизија извршена у разумној мери у којој се
ревизор може уверити да финансијски извештаји не садрже материјално значајне
погрешне исказе.
Ревизорске куће су за основ посматрања узели податке из Извештаја о приходима и
расходима из дотација буџета РС за извештајни период упоређујући их са подацима
исказаним у годишњим финансијским извештајима који су достављени Агенцији за
привредне регистре у складу са Законом о рачуноводству.
У случају када је ревизор исказао мишљење са резервом, у зависности од разлога
за резерву, Канцеларија за људска и мањинска права је захтевала допуну ревизорског
извештаја или документацију на увид, са додатним образложењем националног савета
националне мањине.

