РЕВИЗИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ

Одорен
Дозначено
буџет зa 2016. у 2016.

уговор са
ревизором
"Крестон МДМ ревизија"

НС албанске НM

13,152,600

13,152,600

Београд
1.000 Еур-а
"ROSH AUDIT" д.о.о.

НС ашкалијске НМ

3,599,660

3,599,660

Београд
100.000,00 РСД

"Финодит" д.о.о.
НС бошњачке НМ

26,564,392

26,564,392

Београд

МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Национални савет је у свим материјално значајним аспектима постуио у складу са
Законом о НС НМ, тј.дотације су утрошене у складу са Законом и фин.планом.
НС није ускладио расходе са ребалансом свог финансијског плана.
Финансијски извештај НС о приходима и расходима из дотација буџета РС за период
01.01.-31.12.2016. године, по свим материјално значајним питањима, даје истинит и
објективан приказ да су буџетска средства коришћена законито и наменски
Пошто НС није правилно исказао укупан приход из Буџета РС , КЉМП је тражила
измену ФИ за 2016. годину у апликацији АПР-а и корекцију ревизије.Ревизор потврђује

200.000 РСД

у коригованом извештају да су буџетска средства претежно наменски коришћена

"Прва ревизија"

Мишљење са резервом с обзиром да је распоред средстава у извештајима требало

са препоруком квалитетније координације пословних трансакција и финанс.извештаја

НС бугарске НМ

7,715,875

7,715,875

Београд

прилагодити и стварним наменама по областима, а у свим значајним питањима,

75.000 РСД

резултат пословања и дотације из буџета РС за 2016. годину суисказани истинито и

22.12.2016.

непристрасно

"Крестон МДМ ревизија" Национални савет буњевачке нм , у свим материјално значајним аспектима

НС буњевачке НМ

7,011,328

7,011,328

Београд

поступио је у складу са Законом о нс нм тј.дотације Канцеларије за људска и

100.000 РСД

мањинска права утрошена су у складу са Законом и финансијским планом.
Приходи од дотација и расходи су рачуноводствено правилно обухваћени.

"Крестон МДМ ревизија"

НС влашке НМ

7,545,497

7,545,497

Београд

170.000 РСД

"Крестон МДМ ревизија"

НС грче НМ

3,572,471

2,679,354

Београд
80.000 РСД
закључен 15.06.2017.
"ROSH AUDIT" д.о.о.

Финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално
значајним питањима финансијски положај Савета као и резултате пословања за 2016.
год.у складу са рачуноводственим прописима РС ,скретање пажње на неадекватно
књижење опреме и више исказаних трошкова репрезентације у Билансу успеха
Финансијски извештаји приказују истинито и објективно финансијски положај Савета
као и резултате пословања за 2016. годину на свим позицијама из дотација Буџета РС
исказаним у званичним финансијким извештајима који су предати Агенцији за
привредне регистре.
Финансијски извештај НС египатске нм о приходима и расходима из дотација

НС египатске НМ

3,683,326

Савез јеврејских
општина

3,776,620

НС мађарске НМ

60,822,882

НС македонске НМ

7,021,022

7,021,022

НС немачке НМ

4,090,989

4,090,989

НС ромске НМ

22,159,688

22,159,688

НС румунске НМ

13,281,805

13,281,805

НС русинске НМ

9,228,042

9,228,042

Буџета РС за период од 01.01.-31.12.2016.год. по свим материјално значајним
питањима даје истинит и објективан приказ, да су средства из Буџета РС
коришћена законито и наменски у складу са Законом о нс нм
"CODEX AUDIT" д.о.о.
Финансијски извештај даје истинит и објективан приказ, по свим материјално
3,776,620
Београд
значајним аспектима, готовинских прилива и одлива на дан 31.12.2016. у складу са
122.000 РСД
рачуноводственом основом која је описана у Напоменама уз Извештај
"Крестон МДМ ревизија"
НС у свим материјално значајним аспектима,поступио је у складу са Законом
60,822,882
Београд
о националним саветима нм тј. дотације КЉМП утрошена су у складу са Законом и
185.000 РСД
финансијским планом,приходи и расходи су правилно рачуноводствено обухваћени

3,683,326

Београд
80.000,00 РСД

"АУДИТОР" д.о.о.

На основу спроведених ревизијских процедура и добијених налаза, може се
закључити да су добијена средства коришћена у складу са Извештајем о приходима
и расходима из дотација буџета РС за 2016. годину.
Финансијски извештаји,истинито и објективно, по свим материјално значајним
"Аbsolute audit" d.o.o аспектима, приказују финансијски положај Националног савета на дан 31.12.2016.
Београд
и резултате пословања за годину, у складу са рачуноводственим прописима РС
120.000 РСД
и Законом о националним саветима националних мањина
"TDM Audit@Consulting"
На основу довољно прикупљених доказа, мишљење је да финансијски извештаји
Београд
објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују
100.000 РСД
приходе и расходе НС за период 01.01.-31.12.2016. године, те потврђују да су средства
стечена из буџета РС коришћена законито и наменски
"Ревизија центар"
Квартални финансијски извештаји за 2016. годину објективно приказују по свим
Нови Сад
материјално значајним аспектима, приходе и расходе из дотације буџета РС
130.000,00 РСД
намењених за финансирање националних савета националних мањина, у складу са
07.12.2016.
важећим регулативним одредбама везаним за финансирање нс нм
На основу спроведених ревизијских процедура и добијених налаза, може се

Београд
60.000 РСД

"Revizija plus-pro"
100.000 РСД

НС словачке НМ

НС словеначке нм

18,387,692

4,081,792

18,387,692

4,081,792

закључити да су добијена средства коришћена у складу са Извештајем о приходима
и расходима из дотације буџета Републике Србије за 2016. годину

"Привредни саветникФинансијски извештаји Савета, у делу прихода и расхода финансираних из буџета РС
Ревизија "д.о.о.
за 2016. годину објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима,
Београд
приказују остварене приходе и расходе Савтеа за 2016. годину, у складу са рачунов.
120.000 РСД
прописима РС, буџетска средства су коришћена у складу са Законом о нс нм
"PKF"Привредно друштво
Приложени финансијски извештаи објективно и истинито, по свим битним
за ревизију,консалтинг и питањима, приказује приходе и расходе из дотације буџета РС намењене за финаснирачуноводств.послове рање националних савета националних мањина за 2016. годину, у складу са важећим
Београд, 25.01.2.017.
регулативним одрдбама везаним за финансирање нс нм из буџета РС
Финансијаки извештаји савета, у делу прихода и расхода финансираних из репуб-

НС украјинске НМ

4,617,148

4,617,148

НС хрватске НМ

12,976,524

12,976,524

MC Global Audit d.o.o. личког буџета за 2016. годину, објективно и истинито, по свим материјално
Београд
значајним питањима, приказују остварене приходе и расходе Савета за 2016. год.
100.000 РСД
у складу са рачунов.прописима РС,средства су наменски коришћена
"Finodit" d.o.o.

Београд
1.680 Еур-а
НС чешке НМ

4,039,538

НС црногорске НМ

7,671,109

Укупно:

4,039,538

"Absolute audit"
Beograd
130.000 РСД
"Stanišić Audit" d.o.o.
7,671,109
96.000 RSD
dostavljeno 29.03.2017.

245,000,000 244,106,883

У мери коју је дозволила перцепција, претежно посматрано на нивоу материјалног,
буџетска средства су коришћена за финансирање надлжности утврђених Законом,
као и у 2015. години купљене књиге за ученике евидентире су као трошак уместо као
опрема, селективно је вршен попис за 2016. и не примењује Закон о јавним набавкама
Финансијски извештаји, истинито и објективно, по свим материјално значајним
аспектима, приказују финансијски положај НС чешке нм и резултате пословања
за годину која се завршава на дан 31.12.2016. у складу са рачуноводственим
прописима РС, Законом о националним саветима националних мањина
Основ за мишљење са резервом што НС није исказао део трошкова из области културе
обавештавања, а у основи су финансијски извештаји по свим метреијално значајним
питањима приказани објективно и истинито, у складу са рачуноводственим
прописима Републике Србије, средства стечена из Буџета РС су коришћена
наменски у складу са Законом о националним саветима националних мањина

