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I ДЕОДЕО

1. ДЕОКОНТРОЛА ДЕОГОДИШЊИХ ДЕОФИНАНСИЈСКИХ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОПОЛИТИЧКИХ ДЕО
СУБЈЕКАТА

Контролу годишњих финансијских  извештаја  за  2019.  годину,  Агенција  за  спречавање

корупције (у даљем тексту: Агенција) је спровела у складу са чл. 6. став 1. алинеја 5. Закона о

спречавању  корупције  („Службени  гласник  РС“  број  35/19,  88/19)  и  у  смислу  одредаба

Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/11, 123/14 и

88/19; у даљем тексту: Закон).

Обавезу  да  достави  Годишњи  финансијски  извештај  за  2019.  годину  имало  је  248

политичких субјеката од чега 113 политичких странака и 135 група грађана.

Одредбом члана 28.  став 1.  Закона  прописано је  да су политички субјекти који  имају

представнике  у  представничким  телима  и  регистроване  политичке  странке,  дужни  да

поднесу Агенцији годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз

претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима

о рачуноводству и ревизији, до 15. априла текуће године за претходну годину. У конкретном

случају обавеза подношења годишњих финансијских извештаја за 2019. годину била је до 15.

априла  2020.  године.  Како  је  рок  за  подношење  ГФИ  за  2019.  годину   истекао  у  току

ванредног стања проглашеног из епидемиолошких разлога, у складу са Уредбом о примени

рокова у управним поступцима за  време ванредног  стања („Службени гласник  РС“,  број

41/20) рок за подношење овог извештаја је био до 05. јуна 2020. године.

Годишњи финансијски извештај у року је доставило 111 политичких субјеката од чега 68

политичких партија  и  43 групе грађана,  и подаци ових политичких субјеката  су предмет

анализе овог извештаја. Пет политичких субјеката није доставило извештаје у електронској,

већ само у папирној форми тако да се ти извештаји не налазе у електронским евиденцијама и

на  веб  сајту  Агенције.  Годишњи  финансијски  извештај  није  доставило  у  року  137

политичких субјеката од чега 45 политичке партије и 92 групе грађана.
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 Против  политичких  субјеката  који  нису  поднели  Агенцији  годишњи  финансијски

извештај, поднето је 63 захтева за покретање прекршајног поступка, од којих се 40 захтева

односи на политичке странке, а 23 захтева на групе грађана.     

Сви  поднети  годишњи  финансијски  извештаји  за  2019.  годину  су  након  спроведене

формалне  контроле  исправности  објављени  на  веб  сајту  Агенције.  Садржинска  контрола

годишњих  финансијских  извештаја  обухватила  је  22 политичка  субјекта,  односно  22

политичке странке.

Контролом  је  обухваћено  96,33%  укупно  прикупљених  и  93,69%  укупно  утрошених

средстава које су остварили сви политички субјекти који су поднели Годишњи финансијски

извештај за 2019. годину.

Критеријуми који су узети приликом одабира извештаја за годишњи план контроле су

следећи:

• да су доставили Годишњи финансијски извештај за 2019. годину на обрасцу И-1 у складу са

Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта („Службени гласник РС“,

број 148/20);

• политички субјекти са највећим пријављеним приходима у 2019. години;

• политички субјекти са највећим пријављеним расходима у 2019. години;

• политички субјекти са највећом разликом између прихода и расхода у 2019. години;

• парламентарне политичке странке.

2. ДЕОПОДАЦИ ДЕОКОЈИ ДЕОСУ ДЕОКОРИШЋЕНИ ДЕОУ ДЕОПРОЦЕСУ ДЕОАНАЛИЗЕ ДЕОИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕО
ФИНАНСИЈСКИХ ДЕОИЗВЕШТАЈА

У процесу анализе и контроле годишњих финансијских извештаја Агенција је користила

следеће достављене податке:

• Од политичких субјеката

• Од Агенције за привредне регистре

• Извештајe овлашћених независних ревизора

• Државних органа и јединица локалне самоуправе

• Пословних банака

• Осталих првних лица
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2.1. ДЕОПОДАЦИ ДЕОДОБИЈЕНИ ДЕООД ДЕОПОЛИТИЧКОГ ДЕОСУБЈЕКТА

2.1.1. ДЕОГодишњи ДЕОфинансијски ДЕОизвештај

Образац И-1 на коме се сачињава ГФИ, састоји се из пет делова и то:

I – општи подаци,

II – приходи политичког субјекта,

III – расходи политичког субјекта,

IV – имовина, улози (сопствени извори) и обавезе политичког субјекта,

IV.1 – кредити и зајмови политичког субјекта.

На обрасцу И-1, политички субјекат исказује приходе и расходе који се односе на пословну

годину,  а који обухватају финансирање редовног рада и финансирање изборних кампања

спроведених у истој календарској години.

2.1.2. ДЕООбрасци ДЕОЕвиденције ДЕОо ДЕОприлозима ДЕОи ДЕОЕвиденције ДЕОо ДЕОимовини

Образац Евиденције о прилозима – Е1 са бар кодом, укупно је доставило 48 политичких

субјеката  од тога 40 политичких странака и осам група грађана.  Без бар кода је  образац

доставила једна група грађана.

Образац Евиденције о имовини – Е2 са бар кодом, укупно је доставило 50 политичких

субјеката  од  тога  40  политичких  странака  и  10  група  грађана.  Без  бар  кода  је  образац

доставила једна политичка странка.

2.1.3. ДЕООстали ДЕОподаци ДЕОдобијени ДЕОод ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОпо ДЕОзахтеву ДЕОАгенције

У поступку контроле, Агенција је упутила захтеве политичким субјектима за доставу

додатних података који се односе на финансирање политичких активности као што су: 

-  захтев  за  допуну  годишњег  финансијског  извештаја,  којим  је  тражено  од  политичких

субјеката  да  отклоне  формалне  недостатке  извештаја  (погрешно  навођење  података  у

обрасцу, ненавођење назива пружаоца услуга, изостављање печата и сл.);
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-  захтев  политичким  субјектима  за  доставу  спецификације  трошкова  који  се  односе  на

поједине трошкове за редован рад и изборну кампању;

- захтев политичким субјектима за доставу додатних података – потврде, односно изјаве свих

правних лица давалаца прилога политичким субјектима у 2019. години. 

2.2. ДЕОПОДАЦИ ДЕОАГЕНЦИЈЕ ДЕОЗА ДЕОПРИВРЕДНЕ ДЕОРЕГИСТРЕ

Законом  о  рачуноводству  и  ревизији  предвиђено  је  да  сва  правна  лица  достављају

Агенцији за привредне регистре (АПР), за извештајну годину, најкасније до краја фебруара

наредне  године  статистички  извештај  ради  објављивања,  а  коначан  извештај  до  30.  јуна

текуће године за  претходну годину,  док су  према Правилнику који  је  донет у складу са

Законом, политички субјекти дужни да Агенцији доставе фотокопије истих.

2.3. ДЕОМИШЉЕЊЕ ДЕООВЛАШЋЕНОГ ДЕОРЕВИЗОРA

Уз писану форму обрасца Годишњег финансијског извештаја, политички субјекти дужни

су  да  поднесу  и  мишљење  овлашћеног  ревизора  на  извештај.  Мишљење  овлашћеног

ревизора је доставило 85 политичких субјеката и то 62 политичке странке и 23 групе грађана.

Ревизију  годишњих  финансијских  извештаја  политичких  субјеката  извршило  је  29

ревизорских кућа које су регистроване у Комори овлашћених ревизора. У прилогу број 6. дат

је  списак  ревизорских  кућа,  које  су  обавиле  ревизију  годишњих финансијских  извештаја

политичких субјеката.

2.4. ДЕОПОДАЦИ ДЕОДРЖАВНИХ ДЕООРГАНА ДЕОИ ДЕОЈЕДИНИЦА ДЕОЛОКАЛНЕ ДЕОСАМОУПРАВЕ

2.4.1. ДЕОПодаци ДЕОдржавних ДЕОоргана

Агенција је у поступку контроле годишњих финансијских извештаја тражила и користила

одговарајуће податке од Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства

финансија, Пореске управе, Управе за трезор, Министарства унутрашњих послова, изборних

комисија, Републичке радиодифузне агенције и Републичког геодетског завода.

Сви  наведени  државни  органи  су  доставили  тражене  податке,  односно  омогућили

коришћење тражених података.
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2.4.2. ДЕОПодаци ДЕОјединица ДЕОлокалне ДЕОсамоуправе

Агенција  је  од  Покрајинског  секретеријата  за  финансије  АПВ  и  јединица  локалних

самоуправа  тражила  податке  о  укупном износу  средстава  намењеном за  рад  политичких

субјеката за 2019. годину и то: средства која су опредељена за финансирање редовног рада

политичких субјеката који имају представнике у Скупштини АП Војводине, скупштинама

градова и скупштинама општина; износе трансферисаних средстава за 2019. годину која су

опредељена  за  финансирање  редовног  рада  појединичних  политичких  субјеката  као  и

бројеве рачуна на које су средства трансферисана а који су отворени код Управе за трезор и

пословних банака. Тражене податке доставиле су све јединице локалних самоуправа.

2.5. ДЕОПОДАЦИ ДЕОПОСЛОВНИХ ДЕОБАНАКА

Агенција се обратила пословним банкама са захтевом за достављање података о промету

по текућим динарским и девизним рачунима политичких субјеката  у 2019. години,  као и

стању обавеза политичких субјеката по кредитима на дан 31. децембар 2019. године. Све

пословне банке су одговориле на захтев Агенције. Обраду достављених података отежавала

је околност што све пословне банке нису испоштовале тражену форму за доставу података.

2.6. ДЕОПОДАЦИ ДЕООСТАЛИХ ДЕОПРАВНИХ ДЕОЛИЦА

Током контроле годишњег финансијског извештаја, тражени су подаци од правних лица

који су били пружаоци услуга политичким субјектима у 2019. години. Одговоре на упућене

захтеве за доставу података о финансирању политичких субјеката доставило је преко 90%

правних лица.
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II ДЕОДЕО

ФИНАНСИЈСКИ ДЕОПОКАЗАТЕЉИ

Финансијски показатељи обухватају све приходе, расходе, имовину и кредитна задужења

политичких субјеката.

Укупни  приходи  и  расходи  исказани  у  Годишњим  финансијским  извештајима

представљају  најзначајније  финансијске  показатеље и односе се на приходе и расходе за

редован рад и за финансирање изборних кампања за изборе на локалном нивоу који су се

одржали у 2019. години. 

Политички субјекти су исказали укупне приходе у износу од  1.731.761.137,49 ДЕОдинара и

укупне  расходе  у  износу  од  993.082.232,24  динара.  Политички  субјекти,  посматрано  у

целини, исказали су веће приходе од расхода за 738.678.905,25 динара.

Појединачно  посматрано,  55  политички  субјект  је  исказао  веће  приходе  од  расхода  у

укупном  износу  од  745.598.990,31  динара,  док  је  30  политичких  субјекта  исказало  веће

расходе од прихода у укупном износу од 6.920.085,06 динара. Осам политичких субјеката су

исказала уравнотежен пословни резултат у 2019. години, а 13 политичких странака и пет

група грађана у својим извештајима, нису исказали ни приходе ни расходе у 2019. години. 

Политички  субјекти  нису  располагали  средствима  од  кредита  код  пословних  банака

односно према доступним подацима, у 2020. години, нису се кредитно задужили. Кредити

нису приходи, али јесу извори финансирања политичких субјеката.

1. ДЕОУКУПНИ ДЕОПРИХОДИ ДЕОПОЛИТИЧКИХ ДЕОСУБЈЕКАТА

Политички  субјекти  су  у  2019.  години  остварили  укупне  приходе  у  износу  од

1.731.761.137,49 динара, од чега се 1.731.453.721,49 динара или 99,98% односи на приходе за

финансирање редовног рада, а износ од 307.416,00 или 0,02% на приходе за финансирање

изборне кампање.
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1.1.УКУПНИ ДЕОПРИХОДИ ДЕОПО ДЕОВРСТАМА

Политички субјекти су били у обавези да искажу у годишњем финасијском извештају

приходе по врстама и то: новчана средства из јавних извора, услуга и добра (члан 6. Закона),

прилоге  физичких  лица  политичком  субјекту,  прилоге  правних  лица  и  међународних

политичких удружења политичком субјекту, приходе од чланарине, приходе од имовине и

укупно  све  друге  приходе  (у  складу  са  прописима  о  рачуноводству  и  ревизији)  у  2019.

години непоменути у табелама од 1-6 у обрасцу И-1.

Графикон 1: Структура укупних прихода политичких субјеката у процентима

Врста ДЕОприхода Износ ДЕОприхода Проценат ДЕОу ДЕОодносу ДЕОна
укупне ДЕОприходе ДЕОсвих

ПС

Новчана средства из јавних извора 1.219.094.492,88 70,40%

Прилози физичких лица 192.198.127,82 11,10%

Други приходи непоменути 147.313.172,48 8,51%

Приход од чланарине 114.760.478,00 6,63%

Приход од имовине 47.646.732,49 2,75%

Прилози правних лица и међународних 
удружења

10.331.400,00 0,60%

Услуге и добра 416.733,82 0,02%

УКУПНО 1.731.761.137,49 100.00%
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Табела 1: Структура укупних износа прихода политичких субјеката по врстама

1.2. ДЕОЈАВНИ ДЕОИЗВОРИ

У  структури  укупних  прихода,  приходи  из  буџета  су  заступљени  у  износу  од

1.219.094.492,88 динара или 70,38% од укупних прихода које су остварили сви политички

субјекти  по свим основама и представљају  најзначајнији  извор финансирања политичких

активности у 2019. години.

У поступку контроле нису утврђена битнија одступања између података исказаних у

годишњем финансијском  извештају,  података  евидентираних  кроз  изводе  текућих  рачуна

политичких  субјеката  и  података  достављених  од  стране  Министарства  финансија  и

надлежних органа задужених за финансије на локалном нивоу.

Р.б. Политички субјекат Новчана  средства  из
јавних извора

Проценат  у  односу  на
укупне  приходе  из  ЈИ
свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним  сопственим
приходима

1 Српска напредна странка 504.173.331,10 41,36% 71,95%

2 Социјалиситчка партија Србије 127.154.429,32 10,43% 33,76%

3 Српска радикална странка 114.805.067,73 9,42% 94,93%

4 Демократска странка 74.414.496,10 6,10% 97,51%

5 Српски покрет Двери 42.950.978,36 3,52% 98,55%

Табела 2: Приказ пет политичких субјеката који су добили највише средстава из јавних извора, учешће тих средстава у
односу на све приходе из јавних извора и учешће у сопственим приходима

1.3. ДЕОУСЛУГЕ ДЕОИ ДЕОДОБРА ДЕОИЗ ДЕОЧЛАНА ДЕО6. ДЕОЗАКОНА

Услуге и добра из јавних извора (члан 6. Закона) подразумевају све оне услуге и добра

која пружају и дају политичким субјектима државни, покрајински и органи јединица локалне

самоуправе, као и организације чији је оснивач Република Србија, покрајина или јединица

локалне  самоуправе.  То  су  услуге  и  добра  чије  је  пружање  и  давање уређено  посебним

прописима, а које се пружају или дају политичким субјектима за редован рад или за изборну

кампању. Политички субјекти су у својим извештајима исказали остварене приходе по овом

основу у укупном износу од 416.783,01 динара, што чини скоро занемарљив износ од 0,02%

од укупно остварених прихода у 2019. години.
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1.4. ДЕОПРИЛОЗИ ДЕОФИЗИЧКИХ ДЕОИ ДЕОПРАВНИХ ДЕОЛИЦА

Прилог је новчани или неновчани износ који физичко или правно лице добровољно даје

политичком субјекту, али и поклони, као и услуге пружене без накнаде, или разлика између

цене услуга датих под условима који одступају од тржишних и тржишне цене дате услуге.

Прилог је  и  разлика  у  вредностима  између  кредита,  зајмова и других услуга,  датим под

условима  који  одступају  од  тржишних  и  тржишних  услова,  које  дају  банке  и  друге

финансијске институције у Републици Србији, као и отпис дугова.

Неновчани  прилози  се  претежно  односе  на  уступање  пословног  простора,  израду

новинских  огласа,  закуп  рекламног  простора  за  оглашавање  путем  билборда,  штампање

изборног материјала,  израду видео спотова,  оглашавање путем телевизије или на прилоге

дате  у  виду  репрезентације  (храна  и  пиће),  организација  сценских  наступа,  превоз

сопственим возилом и канцеларијски материјал.

Р.б Политички субјекат Број прилога Ф.Л. Прилози физичких
лица политичком

субјекту

Проценат у односу
на укупне приходе

од прилога ФЛ
свих ПС

Проценат учешћа у
укупним

сопственим
приходима

1 Српска напредна странка 2395 94.356.500,00 49,09% 13,46 %

2 Социјалистичка партија Србије 216 56.425.572,00 29,36% 14,98 %

3 Покрет СНАГА СРБИЈА-БК 50 13.706.844,00 7,13% 99,85 %

4 Покрет социјалиста 166 9.922.127,16 5,16% 83,92 %

5 Народна странка 58 8.052.935,00 4,19% 93,96 %

 Табела 3: Приказ пет политичких субјеката који су добили највише прилога физичких лица, учешће тих средстава у односу 
на све приходе од прилога физичких лица и учешће у сопственим приходима

Максимална  законски  дозвољена  давања,  новчана  и  неновчана,  у  једној  календарској

години могу износити, за физичка лица 20, а за правна лица 200 просечних нето зарада у

Републици Србији остварених у претходној години, док у години у којој се одржавају избори

поред  давања  за  редован  рад  политичким  субјектима  физичка  и  правна  лица  могу  дати

прилоге и за финансирање изборне кампање до висине максималне вредности давања. Тако

на  пример  укупно  давање  физичког  лица  у  2019.  години  могло  је  да  износи  највише

1.098.380,00 динара за редован рад, а укупно давање правног лица могло је да износи навише

10.983.800,00 динара за редован рад.
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Укупан број физичких лица која су дала прилоге политичким субјектима у 2019. години је

3.170 док  је  број  правних  лица  даваоца прилога  13.  Прилози  физичких  и правних лица,

новчани  и  неновчани,  чинили  су  11,10%  укупних  прихода  политичких  субјеката,  што

представља други приход по величини учешћа у укупним приходима политичких субјеката.

 
Р.б

Политички субјекат Број
прилога

П.Л.

Прилози правних лица
политичком субјекту

Проценат у односу
на укупне приходе

од прилога П.Л
свих ПС

Проценат учешћа
у укупним

сопственим
приходима

1 Странка слободе и правде 1 9.500.000,00 91,95% 94,56 %

2 Социјалистичка партија Србије 2 329.000,00         3,18% 0,09 %

3 Савез бачких Буњеваца 1 186.000,00          1,80% 25,06 %

4 Републиканска странка-
Републиканус парт

3 106.000,00          1,03% 79,22 %

5 Политичка странка Зелени-
Социјална правда

2 86.400,00          0,84% 100,00 %

Табела 4: Приказ пет политичких субјеката који су добили највише прилога правних лица, учешће тих средстава у односу на
све приходе од прилога правних лица и учешће у сопственим приходима.

1.5. ДЕОЧЛАНАРИНЕ

У Србији приходи од чланарина не представљају значајан извор финансирања политичких

субјеката  и  износе  6,63% укупних прихода.  У својим извештајима  свега  17  политичких

субјеката  је  исказало  да  има  приходе  од  чланарина.  Само  једна  политичка  партија

прикупила  је  89,00%  у  односу  на  укупне  чланарине  које  су  остварили  сви  политички

субјекти.

Р.б Политички субјекат Приходи од чланарине Проценат у односу на 
приходе од чланарина 
свих ПС

Проценат учешћа у 
укупним сопственим 
приходима

1 Српска напредна странка 102.211.000,00 89,06% 14,59 %

2 Социјалистичка партија Србије 5.540.008,00 4,83% 1,47 %

3 Партија уједињених пензионера Србије 3.331.795,00 2,90% 7,72 %

4 Странка демократске акције Санџака 1.293.355,00 1,13% 9,26 %

5 Демократска странка 1.189.050,00 1,04% 1,56 %

Табела 5: Приказ пет политичких субјеката који су имали највише прихода од чланарина, учешће тих средстава у укупним 
средствима од чланарина и учешће у сопственим приходима
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1.6. ДЕОПРИХОДИ ДЕООД ДЕОИМОВИНЕ

Приходе  од  имовине  чине  приходи  који  политички  субјекти  остварују  од  продаје

покретне и непокретне имовине, давања у закуп непокретне имовине у власништву и камата

на улоге код банака и других финансијских организација у Србији. Приходи од имовине

представљају  свега  2,75%  укупних  прихода,  а  исказало  их  је  свега  шест  политичких

субјеката, при чему је удео једне политичке странке у овој врсти прихода 99,36%.

 ДЕО2. ДЕОРАСХОДИ ДЕОПОЛИТИЧКИХ ДЕОСУБЈЕКАТА

Политички  субјекти  су  у  2019.  години  остварили  укупне  расходе  у  износу  од

993.082.232,24 динара, од чега се 988.731.516,90 динара односи на расходе за редован рад, а

4.350.715,34 динара на трошкове изборне кампање. 

2.1. ДЕОУКУПНИ ДЕОРАСХОДИ ДЕОПО ДЕОВРСТАМА

Политички субјекти су били у обавези да у годишњем финасијском извештају искажу

расходе по врстама и то: режијски и текући трошкови, трошкови рекламног материјала и

публикација, трошкови јавних догађаја, трошкови оглашавања, трошкови зарада, трошкови

стручног усвршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством и укупно

сви други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству и ревизији) у 2019. години

непоменути у табелама од 1-5 у обрасцу И-1. Укупни расходи које су политички субјекти
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исказали за 2019. годину износе 993.082.232,24 динара и мањи су од укупних прихода за

738.986.321,25 динара.

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОрасхода Проценат ДЕОу ДЕОодносу ДЕОна
укупне ДЕОрасходе ДЕОсвих ДЕОПС

Режијски и текући трошкови 289.909.355,36 29,19%

Трошкови рекламног материјала и публикација                58.892.529,52 5,93%

Трошкови јавних догађаја       21.513.902,27 2,17%

Трошкови оглашавања             17.618.354,93 1,77%

Трошкови зарада     217.038.937,88 21,86%

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања , 
међународне сарадње и рада са чланством

96.172.204,05 9,68%

Други непоменути трошкови             291.936.948,23 29,40%

Укупно 993.082.232,24 100.00%

Табела 6: Структура укупних расхода политичких субјеката по врстама

Графикон 2: Структура укупних расхода политичких субјеката по врстама у процентима

На основу  претходних  података  може се  видети  да  политички  субјекти  који  највише

приходују,  највише  и  троше,  с  тим  што  се  један  део  политичких  субјеката  понашао

15



рационално и трошио мање него што је могао, други мањи део је трошио уравнотежено док

су трећи трошили више него што су приходовали.

Р.б Политички субјекат Укупни расходи Проценат у односу на ук.
трошк. свих ПС

1 Српска напредна странка             261.078.050,58 25,89 %

2 Социјалистичка партија Србије            197.735.303,20 19,60 %

3 Српска радикална странка           75.386.430,26 7,47 %

4 Демократска странка 47.998.191,86 4,75 %

5 Српски покрет Двери 44.582.283,95 4,42 %

Табела 7: Приказ пет политичких субјеката са највећим расходима над приходима у 2019. години.

У структури  укупних  расхода,  режијски  и  текући  трошкови  чине  29,19% односно

нешто  мање  од  трећине  укупних  расхода.  Ови  трошкови  се  односе  на  закуп  пословног

простора,  комуналне  трошкове  (електрична  енергија,  грејање,  вода  и  сл),  трошкове

комуникације  (фиксна  и  мобилна  телефонија,  интернет,  директна  пошта  и  сл)  и  остали

трошкови.

 

Р.б Политички субјекат Режијски и текући
трошкови

Проценат учешће у ук.
реж. трошковима свих

ПС

Проценат учешћа у
укупним сопственим

трошковима

1 Српска напредна странка 59.829.951,89 20,64% 22,92%

2 Социјалистичка партија Србије 50.380.508,36 17,38% 25,48%

3 Лига социјалдемократа Војводине 17.696.856,00 6,10% 66,84%

4 Демократска станка Србије 17.194.581,78 5,93% 54,41%

5 Демократска странка 17.037.373,34 5,88% 35,50%

Табела 8: Приказ пет политичких субјеката са највећим режијским трошковима у 2019. години, учешће тих трошкова у
укупним режијским трошковима и учешће у сопственим трошковима.

Трошкови рекламног материјала и публикација чине 5,93% укупних расхода. У ову врсту

трошкова спадају дизајн, прелом, штампа и дистрибуција плаката, флајера, постера, других

публикација  и  пропагандног  материјала  и  закуп  простора  за  постављање  билборда  и

бандерола.
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Р.б Политички субјекат Трошкови  рекламног
матријала  и
публикација

Проценат  учешћа  у
укупним  трошк.
Рекламног  материјала
свих ПС

Проценат  учешћа  у
укупним  сопственим
трошковима

1 Српска напредна странка 30.796.299,16 50,29% 11,80%

2 Демократска странка Србије 6.822.374,57 11,58% 21,59%

3 Социјалдемократска партија Србије 3.731.560,00 6,34% 13,99%

4 Група  грађана  "АЛЕКСАНДАР  ШАПИЋ-
ГРАДОНАЧЕЛНИК"

2.010.000,00 3,41% 25,71%

5 Лига социјалдемократа Војводине 1,924,313,10 3,27% 7,27%

Табела 9: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима рекламног материјала у 2019. години, учешће тих
трошкова у укупним трошковима рекламног материјала и учешће у сопственим трошковима.

Трошкови јавних догађаја у 2019. години чине 2,17% укупних расхода и они се рапидно

увећавају у изборним годинама. У ове трошкове спадају сви расходи везани за организацију

митинга, страначких конвенција, конференција за штампу и штандова.

Трошкови  оглашавања  имају  стандардно  високо  учешће  у  укупним  трошковима

политичких субјеката, при чему доминантну улогу имају трошкови ТВ оглашавања. Поред

наведених  у  ову групу спадају  трошкови оглашавања на  радију,  штампаним медијима,  а

трошкови оглашавања на интернету и друштвеним мрежама имају све веће учешће.

Р.б Политички субјекат Трошкови оглашавања Проценат учешћа у ук.

трош. оглашавања свих

ПС

Проценат учешћа у

укупним сопственим

трошковима

1 Српски покрет Двери 9.050.136,39 51,37% 20,30%

2 Бошњачка демократска заједница 

Санџака1

4.095.491,64 23,25% 29,62%

3 Савез војвођанских Мађара 1.166.081,75 6,62% 4,41%

4 Јединствена Србија 925.166,40 5,25% 2,97%

5 Лига социјалдемократа Војводине 564.600,00 3,20% 2,13%

Табела 10: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима оглашавања у 2019. години, учешће тих трошкова у

укупним трошковима оглашавања и учешће у сопственим трошковима

1 Политички субјекат Бошњачка демократска заједница Санџака исказала је у ГФИ трошкове оглашавања који се односе на 2018. 

годину.  
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Р.б Политички субјекат Трошкови ТВ

оглашавања

Проценат учешћа у ук.

трош. ТВ оглашавања

свих ПС

Проценат учешћа у

укупним сопственим

трошковима

1 Бошњачка демократска заједница Санџака 4.095.491,64 81,96% 29,62%

2 Партија за демократско деловање 370.000,00 7,40% 5,49%

3 Јединствена Србија 360.000,00 7,20% 1,15%

4 Нова Србија 112.000,00 2,24% 0,55%

5 Социјалистичка партија Србије 53.458,38 1,07% 0,03%

Табела 11: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима ТВ оглашавања у 2019. години, учешће тих трошкова

у укупним трошковима ТВ оглашавања и учешће у сопственим трошковима.

Политички  субјекти су  исказали  трошкове  зарада који  обухватају  трошкове  бруто зарада,

доприноса на терет послодавца, ауторских хонорара и уговора о делу. Од укупних расхода, ова

врста трошкова чини 21,86%.

Р.б Политички субјекат Зараде Проценат учешћа у ук.

трош. зарада свих ПС

Проценат учешћа у

укупним сопственим

трошковима

1 Српска радикална странка 45.835.621,79 21,12% 60,80%

2 Српска напредна странка 40.941.939,84 18,86% 15,68%

3 Социјалистика партија Србије 40.229.961,12 18,54% 20,35%

4 Демократска странка 18.556.900,79 8,55% 38,66%

5 Српски покрет Двери 12.206.331,45 5,62% 27,38%

Табела 12: Приказ пет политичких субјеката са највећим трошковима зарада у 2019. години, учешће тих трошкова укупним 
трошковима зарада и учешће у сопственим трошковима

2.2. ДЕОСТРУЧНО ДЕОУСАВРШАВАЊЕ ДЕОИ ДЕООСПОСОБЉАВАЊЕ, ДЕОМЕЂУНАРОДНА ДЕО
САРАДЊА ДЕОИ ДЕОРАД ДЕОСА ДЕОЧЛАНСТВОМ

Члан 19. став 3. Закона предвиђа обавезу политичких субјектата да најмање  5% средстава

добијених из јавних извора за финансирање редовног рада на годишњем нивоу, користе за

стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством. У ову

групу активности спадају разне врсте тренинга, обука или семинара, које омогућују стицање

практичних знања у областима којима се рад политичких субјеката чини ефикаснијим.  У

структури расхода које су политички субјекти исказали у својим годишњим финансијским

извештајима,  трошкови стручног  усавршавања и оспособљавања,  међународне сарадње и

рада са чланством чине  9,68%.

У годишњим финансијским извештајима 46 политичких субјеката је исказало трошкове

стручног усавршавања и оспособљавања.
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2.3. ДЕО ДЕОДРУГИ ДЕОТРОШКОВИ

Политички  субјекти  су  значајан  део трошкова  исказали у  делу укупно  сви  други

трошкови (у складу са прописима о рачуноводству и ревизији) у 2019. години непоменути у

табелама од 1-5 у обрасцу И-1 и чине укупно 29,40%. Агенција се обраћала политичким

субјектима  са  захтевом  да  доставе  спецификације трошкова  који  су  укључени  у  делу

Укупно-сви други трошкови. На основу података добијених од политичких субјеката може

се закључити да се највећи износи односе на неке трошкове који су требало да буду сврстани

у одређене групе трошкова предвиђене у обрасцу И1.

3. ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОИМОВИНА

Саму имовину политичког субјекта  чине непокретности и покретне ствари.  Политичка

странка  стиче  имовину  куповином,  наслеђем  и  легатом.  Политичке  странке  могу  бити

оснивачи задужбина и фондација. 

У годишњим финансијским извештајима политичких субјеката за 2019. годину који су

достављени Агенцији, политичка странка Демократска странка Србије приказала је своје

учешће у капиталу Фонда Слободан Јовановић, Демократска странка је оснивач Фондације

за унапређење демократије Љуба Давидовић, а Социјалистичка партија Србије оснивач је

Фонда Светозар Марковић.

У  годишњем  финансијском  извештају  политичких  субјеката  на  крају  2019.  године

исказана  је  стална  имовина  у  вредности  од  1.774.712.087,19  динара.  Највећу  вредност

сталне имовине имају: Социјалистичка партија Србије у износу од 1.416.474.058,00 динара,

Српска напредна странка у износу од 279.742.123,99 динара, Социјалдемократска партија

Србије у износу од 10.979.714,23 динара, Српски покрет обнове у износу од 9.632.976,29

динара, Српска радикална странка у износу од 8.933.125,00 динара, Лига социјалдемократа

Војводине  у  износу  од  8.060.816,44  динара  и  Демократска  странка  Србије  7.514.192,60

динара.
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4. ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОКРЕДИТИ

За разлику од ранијег  периода,  у  2019.  години политички субјекти нису користили

средства  из  кредита  за  финансирање  редовног  рада.  Разлози  за  овакво  рационалније

понашање су у сваком случају кредитна способност и могућност враћања кредита,  што у

многоме  зависи  од  резултата  избора  и  освојених  мандата,  с  обзиром  да  највеће  изворе

финансирања политичких активности чине средства из јавних извора, на која се ослањају

политички субјекти.

НЕУСАГЛАШЕНОСТ ДЕОПОДАТАКА ДЕО

Један број  политичких субјеката  је  исказао различите податаке  у ГФИ у односу на

редовне годишње финансијске извештаје регистроване код Агенције за привредне регистре.

Одступања се односе на исказивање прихода, расхода и пословног резултата, а углавном су

резултат отписа потраживања, спорних потраживања, неновчаних давања и друго.

Поједини  политички  субјекти  у  делу  годишњег  финансијског  извештаја  нису

приказали све текуће рачуне које имају отворене код пословних банака. Провером портала

Народне банке Србије дошло се до ових података и Агенција је накнадно извршила увид и

проверу промета по овим рачунима.
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III ДЕОДЕО

НАЛАЗИ ДЕОКОНТРОЛЕ ДЕОГОДИШЊИХ ДЕОФИНАНСИЈСКИХ ДЕОИЗВЕШТАЈА ДЕОПО ДЕО
ПОЛИТИЧКИМ ДЕОСУБЈЕКТИМА

Зелена ДЕОстранка-Зелена ДЕОстрана

Општи ДЕОподаци

Назив: Зелена странка-Зелена страна

Седиште:  Католичка порта 2, Нови Сад

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Горан Чабради

Налаз

Политички субјекат је поднео Годишњи финансијски извештај за 2019. годину у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију Годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је привредно друштво за ревизију „Капитал ревизија” д. о. о. из Београда.

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 укупни приходи у износу од 8.552.633,98 динара,

 укупни расходи у износу од  8.633.987,95 динара,

 вишак расхода над приходима у износу од 81.353,92 динара

Структура прихода и расхода je следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД %

Новчана сред. из јавних извора 8.552.524,14 100,00

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 109,84 0,00

Укупно сви приходи 8.552.633,98 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 1.528.547,47 17,70

Трошкови рекламног материјала и публикација 568.212,60 6,58

Трошкови јавних догађаја 609.410,69 7,06

Трошкови оглашавања 120.475,30 1,40

Зараде 687.485,34 7,96

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународнеПолитички 
субјект није имао исказане и остварене приходе по основу изборне кампање у
2019. години. сарадње и рада са чланством

1.643.290,00 19,03

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 3.476.566,55 40,27

Укупно сви расходи 8.633.987,95 100

Приходи

Утврђено је да укупна дозначена новчана средства политичком субјекту из буџета Репу-

блике Србије, буџета АП Војводине и буџета јединица локалних самоуправа за финансирање

редовног рада износе 8.552.524,14 динара.

Политички субјекат није био финансиран новчаним прилозима физичких и правних лица. 

Није утврђено да је  политички субјект финансиран од стране субјеката којима је то забра-

њено чланом 12. Закона.

Политички субјект није имао исказане и остварене приходе по основу изборне кампање у

2019. години.

Политички субјект  није имао  обавеза  из претходних година које су отписане у 2019.

години.
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Расходи

Политички субјекат је у годишњем финансијском извештају исказао укупне расходе за

редован рад, у износу од 8.633.987,95 динара.

Политички субјекат у годишњем финансијском извештају није исказао расходе настале по

основу изборне кампање у 2019. години

На основу доступне документације, утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање, а средства су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.

Политички субјекат је издвојио више од 5% за стручно усавршавање и оспособљавање,

међународну сарадњу и рад са чланством, средстава добијених из јавних извора за редован

рад.

Имовина

Подаци из евиденције о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима Годишњем финансијском извештају за 2018. годину.

Према  расположивим  подацима  политички  субјекат  није  оснивач  задужбине  или

фондације и нема учешће у капиталу истих.

Кредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички субјекат није се задуживао по основу кредита код пословних банака у 2019.

години.
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 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОСавез ДЕОвојвођанских ДЕОМађара ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив: Савез војвођанских Мађара

Седиште: Аге Мамужића 11/И, Суботица

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Мирјана Роњец 

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта Савез војвођанских Мађара за 2019.

годину поднет је у складу са Законом о финансирању политичких активности.

У току је утврђивање релевантних чињеница које се односе на евентуалну повреду Закона

у  вези са прилозима добијеним од месних заједница.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  годишњег  финансијског  извештаја  политичког  субјекта  за  2019.  годину

извршило је предузеће Финодит д. о. о. из Београда.

 

У  годишњем  финансијском  извештају  за  2019.  годину  политички  субјекат  је  исказао

укупне приходе и расходе:

 укупни приходи у износу од 28.268.373,05 динара,

 укупни расходи у износу од 26.426.738,61 динара,

 вишак прихода над расходима у износу од 1.841.634,44 динара.

Структура прихода и расхода је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 27.003.165.36 95,52

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0 0 

Прилози физичких лица 1.028.454,00 3,64

Прилози правних лица 36.000,00 0,13

Приход од чланарина и чланских доприноса 0 0

Приходи од имовине политичког субјекта 42.84 0

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 200.710,85 0,71

Укупно сви приходи 28.268.373.05 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД %

Режијски и текући трошкови 7.114.953.89 26,92

Трошкови рекламног материјала и публикација 79.950.00 0,30

Трошкови јавних догађаја 748.425,00 2,83

Трошкови оглашавањаУ годишњем финансијском извештају за 2019. годину 
политички субјекат је исказао укупне приходе и расходе:

1.166.081,75 4,41

Зараде 10.409.913,00 39,39

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

2.073.858,87 7,86

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 4.833.555,77 18,29

Укупно сви расходи 26.426.738,61 100

     Приходи

Укупно остварени и исказани приходи из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине

и буџета јединица локалних самоуправа за финансирање редовног рада политичког субјекта

у 2019. години, износе 27.003.165.36 динара.

Приходи од прилога физичких лица укупно износе 1.028.454,00 динара, а прилоге  је дало

31 физичко лица за финансирање редовног рада политичког субјекта. Контролом је утврђено

да су сви прилози уплаћени са текућих рачуна физичких лица на текући рачун политичког

субјекта.

Остварени су неновчани прилози два правна лица у укупном износу од 36.000,00 динара,

који се односе на бесплатно уступање простора  од стране две месне заједнице. Чланом 12.

Закона  о  финансирању  политичких  активности  забрањено  је  финансирање  политичког

субјекта од стране правног или физичког лица које врши делатност од општег интереса. 

Сви прилози физичких и правних лица дати у 2019. години објављени су на веб сајту

политичког субјекта у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Максимална  вредност  давања  које  физичко  и  правно  лице  може  дати  политичким

субјектима за редован рад у 2019. години, није прекорачена. 

Политички субјекат  није  остварио приход по основу учешћа на изборима одржаним у

25



току 2019. години. 

     Контролом је утврђено да Савез војвођанских Мађара у 2019. години, остварио неновчане

прилоге од стране субјеката (две месне заједнице) којима је то забрањено чланом 12. Закона.

Политички субјект није имао отписаних обавеза из претходних година према добављачи-

ма у земљи и иностранству које су исказане у 2019. години.

Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне расходе у износу од 26.426.738,61 динара.

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада,  а  средства  су  коришћена  за

функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.

Политички  субјекат  је  потрошио  више  од  5% на   трошкове  стручног  усавршавања  и

оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством од укупних средстава из јавних

извора добијених за редован рад у 2019. години.

Имовина

Подаци из евиденције ДЕО о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину.

Политички  субјекат  је  оснивач  Фондације  Карољ  Биро  -  Bíró  Károly  Alapítvány,  са

седиштем у Суботици.

Кредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички  субјекат  није  користио  кредите  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.
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Српска ДЕОрадикална ДЕОстранка

Општи ДЕОподаци

Назив: Српска радикална странка

Седиште:  Магистратски трг 3, Београд 

     Овлашћено лице из члана 31. Закона: Љиљана Михајловић

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја „Аудит Милинковић” д. о. о. из Београ-

да.

У  годишњем  финансијском  извештају  за  2019.  годину  политички  субјекат  је  исказао

укупне приходе и расходе:

 укупни приходи у износу од  120.933.024,98 динара,

 укупни расходи у износу од  75.386.430,26 динара,

 вишак прихода над расходима у износу од 45.546.594.72 динара

Структура прихода и расхода је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 114.805.067,73 94.93

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 48.000,00 0,04

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 351.000,00 0,29

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 5.728.957,25 4,74

Укупно сви приходи 120.933.024,98 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД %

Режијски и текући трошкови 7.754.524,63 10,29

Трошкови рекламног материјала и публикација 880.109,60 1,17

Трошкови јавних догађаја 116.000,00 0,15

Трошкови оглашавања 31.000,00 0,04

Зараде 45.835.621.80 60,80

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

11.627.835,06 15,42

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 9.141.339.18 12,13

Укупно сви расходи 75.386.430,26 100

Приходи

Укупно остварени и исказани приходи из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине

и буџета јединица локалних самоуправа за финансирање редовног рада и изборне кампање

политичког субјекта у 2019. години, износе 114.805.067,73 динара.

Политички субјект је у  ГФИ исказао неновчани прилог једног физичког лица, у износу од

48.000,00 динара.

Политички субјект учествовао је на изборима одржаним у току 2019 године, те је исказао  

приходе за финансирање изборне кампање у износу од 15.869,00 динара.

Политички субјект у 2019. години није био финансиран од стране субјеката којима је то 

забрањено чланом 12. Закона.

Политички субјект исказао је у ГФИ приход од отписа обавеза у 2019. години у износу од 

1.237.248,00 динара. Наведени  приход односи се на отпис обавеза према Тимочкој 

телевизији која је угашена.   
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Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне  расходе  по  основу  редовног  рада  и  изборне  кампање  у  износу  од  75.386.430,26

динара.

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање, а средства су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политички  ДЕО субјект  ДЕО учествовао  ДЕО је  ДЕОна  ДЕОизборима  ДЕОодржаним  ДЕОу  ДЕО току  ДЕО2019.  ДЕО године  ДЕОи  ДЕОисказао

расходе ДЕО ДЕОза ДЕОизборну ДЕОкампању ДЕОу ДЕОукупном ДЕОизносу ДЕОод ДЕО42.300,00 ДЕОдинара.     

У годишњем финансијском извештају  за 2019. годину исказани су трошкови стручног

усавршавања  и  оспособљавања,  међународне  сарадње  и  рада  са  чланством  у  износу  од

11.627.835,06 динара,  што  представља  више  од  5%  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених за редован рад у 2019. години. 

Имовина

Подаци из евиденције ДЕОо имовини, која се води на обрасцу Е-2, слажу се са исказаним  по-

дацима у Годишњем финансијском извештају за 2018. годину.

Према  доступним  подацима у  2019.  години  Српска  радикална  странка није  оснивач

задужбине/фондације, те по том основу нема учешће у капиталу истих

IV. ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички  субјекат  није  користио  кредите  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.

                                     

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО
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 ДЕО ДЕОНародна ДЕОстранка ДЕО

 ДЕООпшти ДЕОподаци

Назив: Народна странка

Седиште: Булевар Ослобођења 177, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Стефан Јовановић

Налаз

Политички субјекат је поднео Годишњи финансијски извештај за 2019. годину у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је предузеће „Baker Tilly WB revizija” д. о. о. из Београда.

   Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 -укупне приходе у износу 8.571.045,01 динара

  -укупне расходе у износу 8.500.342,47 динара

 -вишак прихода у односу на расходе у износу  70.702,54 динара

Структура прихода и расхода је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 137.149,39 1,60

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 8.052.935,00 93,95

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 380.800,00 4,44

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 160,62 0,01

Укупно сви приходи 8.571.045,01 100,00

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 4.779.615,61 56,22

Трошкови рекламног материјала и публикација 124.832,80 1,47

Трошкови јавних догађаја 336.780,00 3,96

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 1.873.611,19 22,04

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

8.000,00 0,1

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 1.377.502,87 16,20

Укупно сви расходи 8.500.342,47 100.00

Приходи

Политичком  субјекту  су  додељена  новчана  средства  из  буџета  јединица  локалних

самоуправа за финансирање редовног рада у укупном износу од 8.052.935,00 динара 2019.

години, у укупном износу од 137.149,39 динара.

Прилоге је дало 58 физичких лица за финансирање редовног рада. Уплате по овом основу

извршене су у складу са Законом.

 Сви прилози физичких лица објављени су на веб сајту политичког субјекта.

Максмимална вредност давања, које физичко лице може дати политичким субјектима у

2019. години, није прекорачена.

Политички субјекат није био финансиран прилозима правних лица у 2019. години.

Политички субјект у 2019. години, није имао остварених прихода исказао у И-1 приходе

по основу изборне кампање у току 2019. године.
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Политички  субјект  није  имао  отписаних  обавеза  из  претходних  година  према

добављачима у земљи и иностранству које су исказане у 2019. години. 

Расходи

У годишњем финансијском извештају политичког субјекта за 2019. годину исказани су

укупни расходи настали по основу редовног рада  у износу од 8.500.342,47 динара.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  трошкови  политичког  субјекта

настали у вези са финансирањем редовног рада  а средства су коришћена за функционисање

и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политички  субјекат  је  утрошио  више  од  5%  од  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  у  2019.  години  за  трошкове  стручног  усавршавања  и

оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством, 

Политички субјекат  није исказао расходе по основу изборне кампање у 2019. години.На

основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  исказани  трошкови  политичког

субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада,  а  средства  су  коришћена  за

функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.

Сви утврђени трошкови настали у 2019. години приказани су у Годишњем финансијском

извештају политичког субјекта за 2019. годину.

Имовина

Подаци из евиденције о имовини, која се води на обрасцу Е-2, слажу се са исказаним по-

дацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину. 

Према расположивим подацима политички субјекат није оснивач задужбине/фондације и

нема учешће у капиталу истих.

Кредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

    Политички субјекат није користио кредите и зајмове банака као извор финансирања у     

     2019. години. 
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 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО                             

Покрет ДЕОобнове ДЕОКраљевине ДЕОСрбије

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Покрет обнове Краљевине Србије

Седиште: Баба Вишњина 38, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Славица Шкрбић

Налаз

Политички субјекат је поднео Годишњи финансијски извештај за 2019. годину у складу са

Законом. 

Политички  субјекат  није  на  свом  веб  сајту  објавио  прилоге  девет  физичких  лица  у

укупном  износу  од  694.000,00  динара,  чија  вредност  премашује  износ  просечне  месечне

зараде у Републици Србији за претходну 2018. годину, без пореза и доприноса, због чега је

Агенција  је  против  политичке  странке  покренула  поступак  за  одлучивање  о  постојању

повреде одредбе чл. 10. Закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је предузеће Еуро Аудит д. о. о. из Београда.

У годишњем финансијском извештају за 2019.годину исказани су следећи приходи и 

расходи:

- укупни приходи у износу од 4.057.995,17 динара,

-укупни  расходи у износу од 4.002.371,00 динара

- вишак прихода над расходима у  износу 55.624,17 динара.

Структура прихода и расхода је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД %

Новчана сред. из јавних извора 112.477,75 2,77

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 3.930.517,42 96,87

Прилози правних лица 15.000,00 0,36

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 0,00 0,00

Укупно сви приходи 4.057.995,17 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 3.990.371,00 99,80

Трошкови рекламног материјала и публикација 0,00 0,00

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 0,00 0,00

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

12.000,00 0,29

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводства 0,00 0,00

Укупно сви расходи 4.002.371,00 100

Приходи

Утврђено  је  да  укупно  дозначена  новчана  средства  политичком  субјекту  из  буџета

јединица локалних самоуправа у 2019. години износе 112.477,75 динара.

Политички субјекат био је финансиран прилозима 53 физичких лица у укупном износу од

3.930.517,42 динара.

Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима

Републичког завода за статистику за 2018. годину износи 49.650,00 динара. 

Максмимална вредност давања, које физичко лице може дати политичким субјектима у

2019. години, није прекорачена за давања политичком субјекту Покрет обнове Краљевине

Србије.

Утврђено  је  да  политички  субјекат  није  објавио  прилоге  девет  физичких  лица  чија

вредност  премашује  износ  просечне  месечне  зараде  у  Републици  Србији  без  пореза  и

доприноса.

Једно правно лице дало је прилог политичком субјекту у износу од 15.000,00 динара.

Политички субјекат у годишњем финансијском извештају није исказао приходе по основу

изборне кампање у 2019. години.   
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Политички субјекат није у 2019. години финансиран од стране субјекта  којима је то за-

брањено чланом 12. Закона о финансирању политичких активности.

Политички субјект у 2019. години није исказао приходе по основу отписа обавеза из рани-

јег периода.

Расходи

Политички субјекат је исказао у Годишњем финансијском извештају укупне расходе за

2019. годину, у износу од 4.002.371,00 динара.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  исказани  трошкови  политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање, а средства су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.

Политички  субјект  је  издвојио  више  од  5%  од  укупних   средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  у  2019.  години,  за  стручно  усавршавање  и  оспособљавање,

међународну сарадњу и рад са чланством.

Годишњи финансијски извештај не садржи расходе настале по основу изборне кампање у

2019. години.  

Кредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕО

Политички  субјекат  није  користио  кредит  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО
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Српски ДЕОпокрет ДЕОобнове ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив: Српски покрет обнове

Седиште: Кнез Михаилова 48, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Александар Цветковић

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОНалаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом  о  финансирању  политичких  активности,  осим  у  делу  који  се  односи  на  то  да

политичка  странка  у  извештају  није  исказала  приходе  у  износу  од  175.598,73  динара  и

расходе у износу од 234.701,97 динара.

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОРевизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

        Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обави-

ло је предузеће ДФК Консултант - Ревизија д. о. о. из Београда.

 ДЕО ДЕО ДЕО

У годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину  исказани   су  укупни  приход  и

расходи у следећим износима:

укупни приходи 12.557.882,98 динара,

укупни расходи 11.169.995,69динара,

вишак прихода над расходима је 1.387.887,29 динара. 

Структура прихода и расхода је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 12.362.372,28 98,45

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 10.000,00 0,08

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 12.000,00 0,1

Приходи од имовине политичког субјекта 171.517,00 1,36

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 1.993,70 0,01

Укупно сви приходи 12.557.882,98 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 6.480.049,56 58,01

Трошкови рекламног материјала и публикација 0,00 0,00

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 3.244.633,86 29,04

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

1.032.133,47 9,24

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 413.178,80 3,70

Укупно сви расходи 11.169.995,69 100

Приходи

Укупно исказани приходи из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и  буџета

јединица локалних самоуправа за финансирање редовног рада политичког субјекта у 2019.

години, износе 12.362.372,28 динара.

Политички субјекат  је  остварио приход по основу прилога од једног физичког  лица у

износу од 10.000,00 динара,  док прилога правних лица у 2019. години није било.

Политички субјект није финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чланом

12. Закона.

 Политички субјект није исказао приходе за редован рад у укупном износу од 175.598,73

динара.

Политички субјекат у 2019. години није имао остварио приходе по основу отписа обавеза

из ранијег периода.

        Расходи
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Укупни расходи политичког субјекта настали у 2019. години износе 11.169.995,69 динара.

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада,  а  средства  су  коришћена  за

функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.

Политички субјекат није исказао расходе за редован рад у укупном износу од 234.701,97

динара.

    Политички субјекат је издвојио више од 5% од укупно примљених средстава за редован

рад  у  2019.  години,  за трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,  међународне

сарадње и рада са чланством.       

        Имовина

Подаци из евиденције ДЕОо имовини, која се води на обрасцу Е-2, слажу се са исказаним  по-

дацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину.

Према доступним подацима Српски покрет обнове није оснивач задужбине/фондације, те

по том основу нема учешће у капиталу исте.

IV. ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички  субјекат  није  користио  кредите  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.
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Покрет ДЕОснага ДЕОСрбије ДЕО- ДЕОБК

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Покрет Снага Србије - БК

Седиште: Теразије 28, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: ДЕОЉубица Вукотић

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта Покрет Снага Србије – БК за 2019.

годину поднет је у складу са Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је

да нема повреде одредаба овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  годишњег  финансијског  извештаја  политичког  субјекта  за  2019.  годину

извршило је предузеће Финодит д. о. о. из Београда. 

Политичка странка Покрет снага Србије је у свом годишњем финансијском извештају за

2019. годину исказала:

 - укупне приходе у износу од 13.727.082,12 динара,

  - укупне расходе у износу од 14.885.050,61 динара,

- вишак прихода у односу на расходе у износу од -1.157.968,49 динара.

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 0,00 0,00

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 13.706.844,00 99,85

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 20.238,12 0,15

Укупно сви приходи 13.727.082,12 100
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Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД %

Режијски и текући трошкови 14.848.450,61 99,75

Трошкови рекламног материјала и публикација 36.600,00 0,25

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 0,00 0,00

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством 0,00 0,00

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 0,00 0,00

Укупно сви расходи 14.885.050,61 100

Приходи

Политички субјекат није остварио средства из јавних извора у 2019. години.

Прилози физичких лица представљају једини извор финансирања политичког субјекта у

2019. години. Укупни приходи од 50 прилога физичких лица за финансирање редовног рада

износе  13.706.844,00  динара.  Сви  прилози  су  приказани  у  Годишњем  финансијском

извештају за 2019. годину. 

Политички субјект нема исказаних података о новчаним прилозима правних лица.

Максимална  дозвољена  вредност  давања,  које  физичко  лице  може  дати  политичким

субјектима у 2019. години, није прекорачена. 

Политички субјекат није остварио приход по основу изборне кампање у 2019. години.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чла-

ном 12. Закона.

Политички субјект у 2019. години није остварио приходе по основу отписа обавеза из пре-

тодног периода.

Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне расходе настале у 2019. години у износу од 14.885.050,61 динара. 
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На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада,  а  средства  су  коришћена  за

функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политички субјекат није био у обавези да издвоји средства за стручно усавршавање и

оспособљавање,  међународну сарадњу и рад са  чланством,  будући да  није  био корисник

средстава из јавних извора у 2019. години. 

Политички субјекат није имао расходе по основу изборне кампање у 2019. години.

Имовина

Подаци из евиденције ДЕО о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину.

Према  доступним  подацима  Покрет  Снага  Србије  -  БК  није  оснивач  задужбине  или

фондације, те по том основу нема учешће у капиталу истих.

 ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички  субјекат  није  користио  кредите  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.
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Странка ДЕОдемократске ДЕОакције ДЕОСанџака

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Странка демократске акције Санџака

Седиште: Стефана Немање 25, Нови Пазар

Овлашћено лице из члана 31. Закона: ДЕОБахрија Качар

Налаз

Годишњи  финансијски  извештај  политичког  субјекта  Странка  демократске  акције

Санџака  за  2019.  годину  поднет  је  у  складу  са  Законом  о  финансирању  политичких

активности.

Како је у поступку контроле утврђено да политичка странка Странка демократске акције

Санџака активности није објавила Годишњи финансијски извештај за 2019. годину на свом

веб-сајту,  у року од осам дана од дана достављања Агенцији,  и да није уз писану форму

извештаја  доставила фотокопију  регистрованог  годишњег  финансијског  извештаја  који  се

доставља Агенцији за привредне регистре, против политичке странке је покренут поступак за

одлучивање о повреди Закона и у складу са Законом је изречена мера упозорења.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

 ДЕО  ДЕО ДЕО ДЕО  ДЕОРевизију годишњег финансијског извештаја обавило је предузеће за ревизију рачуновод-

ствених извештаја „Финодит” д.о.о. Београд.

Политичка  странка  Странка  демократске  акције  Санџака је  у  свом  годишњем

финансијском извештају за 2019. годину исказала:

 - укупне приходе у износу од 13.962.077,92 динара,

  - укупне расходе у износу од  13.668.476,09 динара,

 - вишак прихода у односу на расходе износи 293.601,83 динара.
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 12.668.622,92 90,74

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 1.293.355,00 9,26

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 100,00 0,00

Укупно сви приходи 13.962.077,92 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 1.984.575,99 14,52

Трошкови рекламног материјала и публикација 468.080,00 3,42

Трошкови јавних догађаја 728.360,64 5,33

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 3.473.762,83 25,41

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством 704.491,58

5,15

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 6.309.205,05 46,17

Укупно сви расходи 13.668.476,09 100

Приходи

Укупно остварени и исказани приходи из јавних ивора за финансирање редовног рада

политичког субјекта у 2019. години износе 12.668.622,92 динара. 

Политички субјекат није био финансиран прилозима физичких или правних лица у 2019.

години

Политички субјекат није остварио приход по основу изборне кампање у 2019. години.

Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чла-

ном 12. Закона.

Политички субјект у 2019. години није остварио приходе по основу отписа обавеза из

претходног периода.
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Расходи

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне расходе настале у 2019. години у износу од 13.668.476,09 динара.

На основу доступне документација утврђено је да, сви исказани трошкови настали у вези

са  финансирањем  редовног  рада,  коришћени  су  за  функционисање  и  пропагирање  идеје

политичког субјекта.

Политичка  странка  је  потрошила  више од 5% од укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством.  

Политички субјект у ГФИ, није исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019.

године.

Имовина

Подаци  из  евиденције  имовине  која  се  води  на  обрасцу  Е-2,  слажу  се  са  исказаним

подацима у обрасцу И-1 део IV  Имовина, улози (сопствени извори) и обавезе политичког

субјекта.

Политички субјект није исказао је у ГФИ учешћу у капиталу задужбине или фондације

чији је оснивач политички субјект.

Кредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички  субјекат  није  користио  кредите  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.
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Српска ДЕОнапредна ДЕОстранка

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Српска напредна странка 

Седиште: Београд, Палмира Тољатија 5

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Душица Николић 

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  ГФИ  политичког  субјекта  за  2019.  годину  извршило  је  предузеће  “Аудит

Милинковић” д.о.о. из Београда. 

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 700.754.453,10 динара

  - укупне расходе у износу од  261.078.050,58 динара

 - вишак прихода над расходима износи  439.676.402,52 динара.

Структура  прихода  и  расхода  приказаних  у  Годишњем  финансијском  извештају  је

следећа:

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 504.173.331,10 71,95

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 94.356.500,00 13,46

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 102.211.000,00 14,58

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 13.622,00 0,01

Укупно сви приходи 700.754.453,10 100
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Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 59.829.951,89 22,91

Трошкови рекламног материјала и публикација 30.796.299,16 11,80

Трошкови јавних догађаја 1.749.079,71 0,67

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 40.941.939,85 15,68

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

36.390.748,19 13,94

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 91.370.031,78 35,00

Укупно сви расходи 261.078.050,58 100

Приходи

Политички субјект је остварио и исказао приходе из јавних извора, из буџета Републике

Србије,  АП  Војводине  и  буџета  јединица  локалних  самоуправа  у  укупном  износу  од

504.173.331,10  динара  и  контролом  нису  утврђена  неслагања  у  погледу  истинитости

приказаних података. 

Политички субјект је исказао у годишњем финансијском извештају податак о новчаним

прилозима 2395 физичких лица у 2019. години у укупном износу од 94.356.500,00 динара.

Сви исказани прилози физичких лица утврђени су провером по текућем рачуну политичког

субјекта.

Политички субјект није имао исказане податке о прилозима правних лица у 2019. години.

Сви прилози  физичких  лица  су  појединачно  мањи од  износа  просечне  месечне  зараде  у

Републици Србији. Политичка странка није имала ниједан прилог чија вредност премашује

максималну дозвољену вредност давања на годишњем нивоу. 

Политички  субјекат  се  у  2019.  години  финансирао  приходима  оствареним  по  основу

чланарина и чланских доприноса у укупном износу од  102.211.000,00 динара.

У 2019. години, политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака.

Политички  субјект  није  био  финансиран  од  стране  субјеката  којима  је  то  забрањено

чланом 12. Закона. 

Политички субјект је исказао и остварио приходе по основу изборне кампање у току 2019.

године.

Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима у

земљи и иностранству које су отписане у 2019. години.
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Расходи 

Политички субјекат је у годишњем финансијском извештају исказао трошкове (режијски

и текући трошкови, трошкови рекламног материјала и публикација, трошкови оглашавања,

трошкови јавних догађаја, стручног усавршавања и међународну сарадњу, трошкове зарада,

и накнада запослених,  и друге трошкове) у укупном износу од  261.078.050,58 динара.  На

основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  сви  исказани  трошкови  политичког

субјекта  настали  у  вези са  финансирањем редовног рада/изборне  кампање,  а  средства  су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политички субјекат  је  у  2019.  години издвојио више од 5% од укупних  средстава  из

јавних  извора  добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и

оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством.

Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2018. године у

извештају.  

Имовина 

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијаком извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине

односно фондације.
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Социјалдемократска ДЕОпартија ДЕОСрбије

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Социјалдемократска партија Србије 

Седиште: Београд, Дечанска 1

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Расим Љајић 

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију ГФИ политичког субјекта за 2019. годину извршило је предузеће „РСМ Србија”

д.о.о. Београд. 

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 41.560.781,27 динара

  - укупне расходе у износу од  26.677.063,15 динара

 - вишак прихода над расходима износи 14.883.718,12 динара.

Структура  прихода  и  расхода  приказаних  у  Годишњем  финансијском  извештају  је

следећа:

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 41.500.275,73 99,85

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 48.000,00 0,12

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 753,99 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 11.751,55 0,03

Укупно сви приходи 41.560.781,27 100
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Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 5.771.714,39 21,64

Трошкови рекламног материјала и публикација 3.731.560,00 13,99

Трошкови јавних догађаја 1.889.194,10 7,08

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 1.076.432,84 4,04

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

5.669.194,98 21,25

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 8.538.966,84 32,00

Укупно сви расходи 26.677.063,15 100

Приходи

Политичком  субјекту  су  дозначена  новчана  средства  из  јавних  извора,  из  више

различитих буџета, у укупном износу од 41.500.275,73 динара.

Политички  субјекат  је  исказао  један прилог  физичких  лица  у  укупном  износу  од

48.000,00  динара.  Политички  субјект  нема  исказаних  података  о  новчаним  прилозима

правних лица. 

Политички субјект се није кредитно задуживао за финансирање редовног рада и изборне

кампање. 

Политички  субјект  није  био  финансиран  од  стране  субјеката  којима  је  то  забрањено

чланом 12. Закона. 

Политички  субјект  није  имао  отписаних  обавеза  из  претходних  година  према

добављачима у земљи и иностранству које су исказане у 2019. години.

 

Расходи

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОПолитички субјекат је у Годишњем финансијском извештају исказао трошкове у укупном

износу од 26.677.063,15 динара.

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  исказани  трошкови  политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање, а средства су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.  ДЕО

Политичка  странка  је  потрошила  више од 5% од укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством. 
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Политички субјект у ГФИ, није исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019.

године.

Имовина

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијаком извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине

односно фондације.

Странка ДЕОслободе ДЕОи ДЕОправде

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Странка слободе и правде 

Седиште: Београд, Краља Милана 23/3

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Вук Вучуревић

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију ГФИ политичког субјекта за 2019. годину извршило је предузеће „Cube Audit”

д.о.о. Београд. 

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 10.046.086,35 динара

  - укупне расходе у износу од  5.809.169,22 динара

- вишак прихода над расходима износи 4.236.917,13

динара.

Структура  прихода  и  расхода  приказаних  у  Годишњем  финансијском  извештају  је

следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 21.876,36 0,22

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 523.564,74 5,21

Прилози правних лица 9.500.000,00 94,56

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 645,25 0,01

Укупно сви приходи 10.046.086,35 100

Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 4.567.016,72 78,62

Трошкови рекламног материјала и публикација 535.800,15 9,22

Трошкови јавних догађаја 35.470,00 0,61

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 581.168,97 10,00

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

19.200,00 0,33

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 70.513,38 1,21

Укупно сви расходи 5.809.169,22 100

Приходи ДЕО

Политичком субјекту дозначена су новчана средства из јавних извора из различитих у из-

носу од 21.876,36 динара.

Политички субјекат исказао је 13 прилога физичких лица у укупном износу од  523.564,74

динара и један прилог правног лица у износу од 9.500.000,00 динара. 

Политички субјект објавио је на свом веб сајту прилоге физичких  и правних  лица чија

вредности  премашују  износ  једне  просечне  месечне  зараде  у  2019.  години.  Политички

субјект није примио прилог физичког и правних лица који премашује максимално дозвољену

вредност давања на годишњем нивоу. 

Политички субјект се није кредитно задуживао  у 2019. години за финансирање редовног

рада и изборне кампање. Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима

је то забрањено чланом 12. Закона. 
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Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима у

земљи и иностранству, које су отписане у 2019. години.  

Расходи

Политички субјекат је у Годишњем финансијском извештају исказао трошкове у укупном

износу од 5.809.169,22 динара.

Политички субјекат је све исказане трошкове који су настали у вези са финансирањем

редовног  рада,  користио  за  функционисање  и  пропагирање  идеје  политичког  субјекта.

Политичка  странка  је  потрошила  више  од  5%  од  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством. 

Политички субјект у ГФИ, није исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019.

године.

Имовина

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијском извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине од-

носно фондације. 
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Лига ДЕОсоцијалдемократа ДЕОВојводине

Општи ДЕОподаци ДЕО

Назив политичког субјекта: Лига социјалдемократа Војводине 

Седиште: Нови Сад, Трг младенаца 10

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Вишња Шранц

 

Налаз

 ДЕО  ДЕО  ДЕО  ДЕО  ДЕО  ДЕОАгенција је извршила контролу Годишњег финансијског извештаја политичке странке

Лига социјалдемократа  Војводине за 2019. годину на основу доступне документације  и у

поступку контроле утврдила да је  извештај  поднет у складу са Законом и да садржи све

податке, осим у делу који се односи на то да извештај не садржи податке који се односе на

финансијске приходе, због чега је Агенција против политичке странке покренула поступак за

одлучивање о повреди члана 28. став 4. Закона у вези са чланом  6. став 14. Правилника о

евиденцијама  и  извештајима  политичког  субјекта  и  у  складу  са  Законом  изрекла  меру

упозорења.   

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  Годишњег  финансијског  извештаја  за  2019.  годину,  годину  извршило  је

предузеће “Libra Audit” д.о.о. из Београда.

Политичка странка Лига социјалдемократа Војводине је у свом годишњем финансијском

извештају за 2019. годину исказала:

 - укупне приходе у износу од 27.985.764,28 динара,

  - укупне расходе у износу од 26.475.968,13 динара,

 - вишак прихода у односу на расходе у износу од 1.509.796,15 динара.
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 27.985.764,28 100,00

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 0,00 0,00

Укупно сви приходи 27.985.764,28 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 17.696.856,00 66,84

Трошкови рекламног материјала и публикација 1.924.313,00 7,27

Трошкови јавних догађаја 377.158,12 1,43

Трошкови оглашавања 564.600,00 2,13

Зараде 3.648.697,21 13,78

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

1.730.064,80 6,53

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 534.278,90 2,02

Укупно сви расходи 26.475.968,13 100

Приходи

Политичком  субјекту  дозначена  су  новчана  средства  из  јавних  извора,  из  више

различитих буџета из јавних извора  у укупном износу од  27.985.764,28 динара.

Политички субјекат није имао исказане прилоге физичких и правних лица, као ни приходе

од чланарина и чланских доприноса,  прихода од имовине и других непоменутих прихода.

Међутим, контролом промета по текућем рачуну код Банке поштанска штедионица, утврђене

су уплате по онову камате на орочени депозит у укупном износу од 244.113,00 динара.

Политички субјект  се није кредитно задуживао за финансирање редовног рада у 2019.

години.

Политички  субјект  није  био  финансиран  од  стране  субјеката  којима  је  то  забрањено

чланом 12. Закона. 

Политички  субјект  није  имао  исказане  нити  остварене  приходе  по  основу  изборне

кампање у току 2019. године.
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Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима у

земљи и иностранству које су отписане у 2019. години, тако да отпис дуга као такав није

исказан у извештају. 

  

Расходи

 ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕО ДЕОПолитички субјекат је у Годишњем финансијском извештају исказао трошкове у укупном

износу од 26.475.968,13 динара.  

Политички субјекат је све исказане трошкове који су настали у вези са финансирањем

редовног рада, користио за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. ДЕО

Политички  субјекат  потрошио  је  више од  5% од  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством. 

Политички субјект није исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019. године

у извештају.  

Имовина 

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијаком извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине од-

носно фондације. 
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Заједно ДЕОза ДЕОСрбију

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Заједно за Србију 

Седиште: Београд, Симе Игуманова 64

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Зоран Петров

 

Налаз

Агенција је у поступку контроле Годишњег финансијског извештаја политичке странке

Заједно за Србију за 2019. годину на основу доступне документације  утврдила да  извештај

не садржи податак о прилогу физичког лица, због чега је надлежном тужилаштву поднет из-

вештај.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  годишњег  финансијског  извештаја  политичког  субјекта  за  2019.  годину

извршило је предузеће “Codex audit” д.о.о. из Београда.

Политичка странка  Заједно за  Србију  је  у  свом годишњем финансијском извештају  за

2019. годину исказала:

 - укупне приходе у износу од 12.860.485,73 динара,

  - укупне расходе у износу од 12.493.088,72 динара,

 - вишак прихода у односу на расходе у износу од 367.397,01 динара.

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 12.860.485,73 100,00

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 0,00 0,00

Укупно сви приходи 12.860.485,73 100
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Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 3.712.614,46 29,72

Трошкови рекламног материјала и публикација 1.907.500,00 15,27

Трошкови јавних догађаја 1.430.000,00 11,45

Трошкови оглашавања 437.644,00 3,50

Зараде 1.554.078,41 12,44

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

3.451.251,85 27,62

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 0,00 0,00

Укупно сви расходи 12.493.088,72 100

Приходи ДЕО

Политичком  субјекту  дозначена  су  новчана  средства  из  јавних  извора,  из  више

различитих буџета у укупном износу од 12.860.485,73 динара.

Политички субјекат није исказао прилоге физичких и правних лица, као ни приходе од

чланарина и чланских доприноса, прихода од имовине и других непоменутих прихода, али је

контролом промета по текућем рачуну за финансирање редовног рада, утврђен прилог који је

уплаћен од стране физичког лица у износу од 707.823,00 динара. Прилог  није објављен на

веб сајту политичког субјекта. 

Политички субјект није користио кредит за финансирање редовног радау 2019. години.

Политички  субјект  није  био  финансиран  од  стране  субјеката  којима  је  то  забрањено

чланом 12. Закона. 

Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима у

земљи и иностранству које су отписане у 2019. години.

Расходи

Политички субјекат је у Годишњем финансијском извештају исказао трошкове у укупном

износу од 12.493.088,72 динара. 

Политички субјекат је све исказане трошкове који су настали у вези са финансирањем

редовног рада, користио за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. ДЕО

Политички  субјекат  је  потрошио  више  5%  од  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством. 
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Политички субјект није исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019. године

у извештају.  

Имовина 

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијском извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине од-

носно фондације.
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Странка ДЕОправде ДЕОи ДЕОпомирења ДЕО

(ранији ДЕОназив ДЕОБошњачка ДЕОдемократска ДЕОзаједница ДЕОСанџака) ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив  политичког  субјекта:  Странка  правде  и  помирења  (ранији  назив  Бошњачка

демократска заједница Санџака) 

Седиште: Нови Пазар, Рифата Бурџевића 1 

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Един Ђерлек

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја на обрасцу И-1 обавио је независни ревизор

“Финодит“ д.о.о.  Београд.  

Политички субјекат је годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

-укупне приходе у износу од 13.452.063,48 динара,

-укупне расходе у износу од 13.828.519,20 динара,

-вишак расхода у односу на приходе у износу од 376.455,72 динара.

Врста ДЕОприхода ДЕО
Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 13.429.031,17 99,83

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 23.032,31 0,17

Укупно сви приходи 13.452.063,48 100
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Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 3.821.292,63 27,63

Трошкови рекламног материјала и публикација 501.560,00 3,63

Трошкови јавних догађаја 488.821,35 3,53

Трошкови оглашавања 4.095.491,64 29,62

Зараде 0,00 0,00

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

723.750,00 5,23

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 4.197.603,58 30,36

Укупно сви расходи 13.828.519,20 100

Приходи

Политичком субјекту дозначена су новчана средства у износу од 13.429.031,17 динара за

редован  рад  из  јавних  извора  из  различитих  буџета  (буџета  Републике  Србије  и  буџета

јединица локалних самоуправа) сходно Закону. 

Политички субјекат није имао исказане прилоге правних лица у годишњем финансијском

извештају.

Политички субјекат се није кредитно задуживао за редован рад у 2019. години.

Политички субјекат није финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чланом

12. Закона.

Политички субјекат је имао обавезе из претходних година према добављачима у земљи и

иностранству које су отписане у 2019. години у износу од 23.032,31 динара.

Расходи

Политички субјекат је у Годишњем финансијском извештају исказао трошкове у укупном

износу од 13.828.519,20 динара.

Све исказане трошкове који су настали у вези са финансирањем редовног рада, користио

за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. ДЕО

Политички  субјекат  је  издвојио  више  од  5%  од  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  у  2019.  години,  за  стручно  усавршавање  и  оспособљавање,

међународну сарадњу и рад са чланством.  

Политички субјекат  је  приказао расходе остварене по основу изборне кампање у току

2019. године.
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Имовина 

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијаком извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине

односно фондације. 

Демократска ДЕОстранка ДЕОСрбије ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Демократска странка Србије

Седиште: Београд,  Браће Југовића 2 А

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Урош Јанковић

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја извршило је предузеће “ПКФ“ д.о.о.  Београд.

Политички  субјекат  Демократска  странка  Србије  је  у  свом  годишњем  финансијском

извештају за 2018. годину исказала:

 -укупне приходе у износу од 37.400.933,91 динар,

  -укупне расходе у износу од 31.603.386,30 динара,

 -вишак прихода у односу на расходе у износу од 5.797.547,61 динар.
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 37.400.933,91 99,74

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 21.000,00 0,06

Прилози правних лица 0 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 76.645,51 0,20

Укупно сви приходи 37.400.933,91 100

Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 17.194.581,78 54,41

Трошкови рекламног материјала и публикација 6.822.374,57 21,59

Трошкови јавних догађаја 326.600,00 1,03

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 3.420.998,00 10,82

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

2.405.000,00 7,61

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 1.433.831,95 4,54

Укупно сви расходи 31.603.386,30 100

Приходи

Политичком субјекту дозначена су новчана средства у износу од 37.303.288,40 динара за

редован  рад  из  јавних  извора  на  текући  рачун  из  различитих  буџета  (буџета  Републике

Србије и буџета јединица локалних самоуправа) сходно Закону.

Политички субјекат  је  исказао прилоге  физичких лица у укупном износу од 21.000,00

динара.  Годишњи финансијски извештај  политичког субјекта  за 2019. годину поднет је  у

складу са Законом о финансирању политичких активности.

Политички субјекат није користио кредит за финанисрање редовног рада. 

Политички субјекат није финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чланом

12. Закона.

Политички субјект није имао обавезе из претходних година према добављачима у земљи и

иностранству које су отписане у 2019. години.
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Расходи ДЕО

Политички субјекат је у Годишњем финансијском извештају исказао трошкове у укупном

износу од 31.603.386,30 динара.

Трошкови  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада  политичког  субјекта

Демократска  странка  Србије  је  користила  за  функционисање  и  пропагирање  идеје

политичког  субјекта  (режијски  и  текући  трошкови,  трошкови  рекламног  материјала  и

публикација, трошкови јавних догађаја, трошкови оглашавања, обуке, међународну сарадњу,

трошкове  зарада,  и  накнада  запослених,  комуналне  трошкове,  као  и  трошкове  за  друге

сличне активности).

 Политички  субјекат  је  издвојио  више  од  5%  укупних   средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  у  2019.  години,  за  стручно  усавршавање  и  оспособљавање,

међународну сарадњу и рад са чланством.

Политички субјекат је приказао расходе остварене по основу изборне  кампање у току

2019. године

Имовина

Подаци о имовини политичког субјекта који се воде на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијском извештају. 

Политички  субјекат  Демократска  странка  Србије  има  исказане  финансијске  податке  у

годишњем  финансијском  извештају  за  2019.  годину  о  учешћу  у  капиталу  задужбина  и

фондације у износу од 200.000,00 динара.
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Нова ДЕОСрбија ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Нова Србија

Седиште: Београд, Обилићев венац 4/I

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Зорица Кнежевић

Налаз

Агенција  је  извршила  контролу  Годишњег  финансијског  извештаја  политичке  странке

Нове Србије за 2019. годину на основу доступне документације и у поступку контроле утвр-

дила да Годишњи финансијски извештај није објављен на веб сајту политичке странке, због

чега је Агенција покренула поступак за одлучивање о постојању повреде Закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  годишњег финансијског  извештаја   обавио је  независни ревизор “Inexpertiza“

д.о.о.  Београд.  

Политичка странка Нова Србија је  у свом годишњем финансијском извештају за 2019.

годину исказала:

 -укупне приходе у износу 21.164.580,26 динара

  -укупне расходе у износу 20.389.663,54 динара

 -вишак расхода у односу на приходе у износу  774.916,72  динара.

Врста ДЕОприхода ДЕО

Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Новчана сред. из јавних извора 21.010.044,38 99,27

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 154.535,88 0,73

Укупно сви приходи 21.164.580,26 100
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Врста ДЕОрасхода Износ ДЕОу ДЕОРСД  ДЕО%

Режијски и текући трошкови 10.014.255,23 49,11

Трошкови рекламног материјала и публикација 105.094,96 0,52

Трошкови јавних догађаја 23.600,00 0,12

Трошкови оглашавања 129.520,00 0,64

Зараде 7.060.238, 34,63

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

1.829.388,80 8,97

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 1.227.566,25 6,01

Укупно сви расходи 20,389,663,54 100

Приходи

Политичком субјекту  дозначена  новчана средства  у износу од 21.164.580,26 динара за

редован  рад  из  јавних  извора  на  текући  рачун  из  различитих  буџета  (буџета  Републике

Србије, из буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа). 

Политички  субјект  нема  исказане  прилоге  од  физичких  и  правних  лица  у  годишњем

финансијском извештају за 2019. годину. 

Политички субјекат се није кредитно задуживао у 2019. години, за редован рад/изборну

кампању. 

На основу доступне документације утврђено је да политички субјекат није финансиран од

стране субјеката којима је то забрањено чланом 12. Закона.

Политички субјект није имао обавезе из претходних година према добављачима у земљи и

иностранству које су отписане у 2019. години. 

Расходи

Политички субјекат је све исказане трошкове који су настали у вези са финансирањем

редовног рада, користио за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политички субјекат  је  средства добијена из  јавних извора за  редован рад у износу од

1.829.388,80 динара, a која  су већа од 5% укупних средстава добијених из јавних извора,

политички  субјект  је  приказао  у  И-1  да  је  користио  за  стручно  усавршавање  и

оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством. 
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Имовина

Подаци о имовини политичког субјекта која се води на обрасцу Е-2 слажу се са свим

исказаним подацима у годишњем финансијаком извештају. 

Политички субјект нема исказане податке у извештају о учешћу у капиталу задужбине од-

носно фондације. 

Демократска ДЕОстранка

 ДЕООпшти ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Демократска странка

Седиште: Нушићева 6, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Горан Јаић 

 ДЕОНалаз

Политички субјекат је поднео Годишњи финансијски извештај за 2019. годину у складу са

Законом о финансирању политичких активности.

Политички субјекат није потрошио најмање 5% од укупних средстава добијених из јавних

извора  за  редован  рад  на  годишњем  нивоу  на  трошкове  стручног  усвршавања  и

оспособљавања,  међународне  сарадње  и  рада  са  чланством.  Текући  рачуни  политичког

субјекта блокирани су по основу принудне наплате непрестано од 01.11.2015. године до дана

писања извештаја.

 С обзиром на то да се обавеза прописана одредбом чл. 19. ст. 3. Закона о финансирању

политичких субјеката oдноси на потрошњу 5% од укупних средстава добијених из јавних

извора  и  да  је  текући  рачун  политичког  субјекта  у  блокади,  а  имајући  у  виду  став

Прекршајног суда у Београду да правна и фактичка немогућност располагања средствима на

рачуну банке јесте околност која искључује прекршајну одговорност, као и став Прекршајног

апелационог  суда  од  30.11.2017.  године,  да  блокада  рачуна  искључује  одговорност  за

прекршај за чије је битно обележје плаћање обавеза, то је оцењено да Агенција нема основа

за  даље  поступање  у  вези  са  применом  наведене  законске  одредбе,  која  се  oдноси  на

потрошњу средстава добијених из јавних извора.
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 ДЕОРевизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  годишњег финансијског извештаја обавило је  привредно друштво за ревизију

„MC Global Audit“  д.о.о из Београда.

Политичка субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 76.312.636,60 динара,

  - укупне расходе у износу од 47.998.191,86  динара,

 - вишак прихода у односу на расходе у износу од 28.314.444.74 динара.

Структура прихода и расхода је следећа:

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 74.414.496,10 97,51

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 709.090,50 0,93

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 1.189.050,00 1,56

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 0,00 0,00

Укупно сви приходи 76.312.636,60 100

Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови
17.037.373,34

                   35,50

Трошкови рекламног материјала и публикација 1.559.652,00 3,25

Трошкови јавних догађаја 159.934,50 0,33

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 18.556.900,79 38,66

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

0,00 0,00

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 10.684.331,23 22,26

Укупно сви расходи 47.998.191,86 100

 ДЕОПриходи
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Политичком субјекту дозначена су новчана средства из буџета Републике Србије, буџета

АП Војводине и буџета јединица локалних самоуправа у укупном износу од  74.414.496,10

динара. 

Политички субјекат је био финансиран прилозима 88 физичких лица у укупном износу од

709.090,50 динара,  док  прилога  од  правних  лица  није  било  у  2019.  години.  Уплате  три

физичка лица нису уплаћене у складу са Законом, преко текућег рачуна даваоца, јер прелазе

износ  од  1.000,00  динара.  и  Политички  субјекат  је  у  свом  допису  то  и  потврдио  уз

образложење  да  није  било  могуће  извршити  повраћај  тих  уплата  из  разлога  што  су  сви

рачуни у блокади тако да  није у могућности да располаже са уплаћеним средствима. Остале

уплате по основу прилога физичких лица извршене су у складу са Законом, односно преко

текућег  рачуна  даваоца  прилога.  Утврђено  је  да  су  на  веб  сајту  политичког  субјекта

објављени прилози чија је вредност већа од једне просечне месечне зараде.

Политички субјект је у 2019. години није имао отпис обавеза према добављачима у земљи

и иностранству, која се односе на ранији период. 

 ДЕОРасходи

Политички субјекат  је  у  годишњем финансијском извештају  исказао укупне расходе у

износу од  47.998.191,86 динара.  Због блокаде свих пословних рачуна, политички субјекат

није вршио плаћања трошкова исказаних у ГФИ. 

Политички субјект  није  у  ГФИ исказао  расходе по  основу изборних  кампања у  2019.

години.

На основу доступне документације  утврђено је  да су  сви исказани трошкови политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада.

Имовина

Подаци  из  евиденције  имовине  која  се  води  на  обрасцу  Е-2,  слажу  се  са  исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину. 

Политички субјекат је у Годишњем финансијском извештају  исказао податке о учешћу у

капиталу Фондације за унапређење демократије „Љуба Давидовић”.
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 ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички субјекат ДЕОније се задуживао по основу кредита код пословних банака у 2019.

години. 

Јединственa ДЕОСрбијa ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Јединствена Србија

Седиште: Јагодина

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Ратко Стевановић

Налаз

Политички субјекат је поднео Годишњи финансијски извештај за 2019. годину у складу са

Законом о финансирању политичких активности и утврђено је да нема повреде одредаба овог

закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију Годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је предузеће „Еуро Аудит” д. о. о. из Београда.

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 35.474.541,00 динара,

  - укупне расходе у износу од 31.191.324,21 динара,

 - вишак прихода у односу на расходе у износу од 4.283.216,79 динара.

Структура прихода и расхода је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО износ %

Новчана сред. из јавних извора 35.473.808,25 99,99

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 732,75 0,01

Укупно сви приходи 35.474.541,00 100

Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 11.587.341,15 37,15

Трошкови рекламног материјала и публикација 494.622,28 1,59

Трошкови јавних догађаја 5.115.352,85 16,40

Трошкови оглашавања 925.166,40 2,96

Зараде 5.472.800,59 17,54

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

6.364.983,86 20,41

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 1.231.057,07 3,95

Укупно сви расходи 31.191.324,21 100

Приходи

Утврђено је да укупна дозначена новчана средства политичком субјекту из буџета Репу-

блике Србије, буџета АП Војводине и буџета јединица локалних самоуправа за финансирање

редовног рада и изборне кампање износе 35.473.808,25 динара. 

Политички субјекат није био финансиран од стране физичких и правних лица у 2019. го-

дини.

У годишњем финансијском извештају, политички субјекат је исказао све приходе које је

имао по основу редовног рада, док прихода по основу изборне кампање није било у 2019. го-

дини.

На основу доступне документације није утврђено да је Политички субјект био финанси-

ран од стране субјеката којима је то забрањено чланом 12. Закона.

Политички субјект је у 2019. години није имао директних отписа потраживања која се од-

носе на потраживања из ранијих перода. 

Расходи
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Политички субјекат је у годишњем финансијском извештају исказао укупне расходе по

основу редовног рада у 2019. години, у износу од 31.191.324,21 динара.

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада  а  средства  су  коришћена  за

функционисање  и  пропагирање  идеје  политичког  субјекта.  Сви  утврђени  трошкови

приказани су у годишњем финансијском извештају.

Политички  субјекат  је  издвојио  6.364.983,86 динара  за  стручно  усавршавање  и

оспособљавање,  међународну  сарадњу  и  рад  са  чланством,  што  је  више  од  5% укупних

средстава добијених из јавних извора за редован рад.

Политички субјекат у годишњем финансијском извештају није исказао расходе настале по

основу изборне кампање у 2019. години. 

Имовина

Подаци из евиденције о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину.

Према расположивим подацима политички субјекат није оснивач задужбине/фондације и 

нема учешће у капиталу истих.

 ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички субјекат није се задуживао по основу кредита код пословних банака у 2019.

години. 

 ДЕО
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Социјалдемократскa ДЕОстранкa

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Социјалдемократска странка

Седиште: Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Здравко Станковић

 ДЕОНалаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је предузеће „Крестон МДМ ревизија“ д. о. о. из Београда.

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 31.414.372,86 динара,

  - укупне расходе у износу од 26.681.303,43 динара,

 - вишак прихода у односу на расходе у износу од 4.733.069,43 динара.

Структура прихода и расхода  је следећа:

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 30.697.115,90 97,72

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 41.000,00 0,13

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 125.600,00 0,40

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 550.656,96 1,75

Укупно сви приходи 31.414.372,86 100
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Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 7.866.796,89 29,48

Трошкови рекламног материјала и публикација 1.101.557,40 4,13

Трошкови јавних догађаја 800.400,00 3,00

Трошкови оглашавања 0,00 0,00

Зараде 3.703.938.34 13,88

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

3.050.000,00 11,43

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 10.158.610,80 38,08

Укупно сви расходи 26.681.303,43 100

Приходи

Укупно остварени приходи политичког субјекта из буџета Републике Србије, буџета АП

Војводине и јединица локалних самоуправа, за финансирање редовног рада у 2019. години

износе 31.414.372,86 динара.

Политички  субјекат  је  у  2019.  години  имао  један  неновчани  прилог  физичког  лица  у

вредности од 36.000,00 динара, и један новчани прилог у износу од 5.000,00 динара. 

Утврђено  је  да  политички  субјекат  није  финансиран  од  стране  субјеката  којима  је  то

забрањено чланом 12. Закона.

Политички субјект није исказао приходе по основу изборне кампање у току 2019. године.  

Сви приходи политичког субјекта који су настали у 2019. години, исказани су у Годи-

шњем финансијском извештају.

Политички субјект је у оквиру осталих прихода исказао приходе од смањења обавеза по

споразуму у износу од 549.845,10 динара

Расходи 

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне расходе у износу од 26.681.303,43 динара.

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови политичког

субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада,  а  средства  су  коришћена  за

функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта.
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У годишњем финансијском извештају  за 2019. годину исказани су трошкови стручног

усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством у износу  већем од

5% укупних средстава из јавних извора добијених за редован рад у 2019. години.

Политички субјекат није исказао расходе за 2019. годину по основу изборне кампање.

Имовина

Подаци из евиденције ДЕО о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину. 

Према  доступним  подацима Социјалдемократска  странка није  оснивач

задужбине/фондације, те по том основу нема учешће у капиталу истих.

IV. ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

Политички  субјекат  није  користио  кредите  и  зајмове  банака  као  извор  финансирања

политичких активности у 2019. години.
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 ДЕОСрпски ДЕОпокрет ДЕОДвери

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Српски покрет Двери

Седиште: Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Александар Танасковић

Налаз

Годишњи финансијски извештај политичког субјекта за 2019. годину поднет је у складу са

Законом о финансирању политичких активности, и утврђено је да нема повреде одредаба

овог закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекат Српски покрет Двери на

обрасцу И-1 обавио је независни ревизор “KRESTON MDM REVIZIJA“ Београд.

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 43.583.762,56 динара,

  - укупне расходе у износу од 44.582.283,95 динара,

 - вишак расхода у односу на приходе у износу од 998.521,39 динара.

Структура прихода и расхода приказаних у Годишњем финансијском извештају је следећа:

Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 42.950.978,36 98,55

Услуге и добра (члан 6. Закона) 324.000,00 0,74

Прилози физичких лица 0,00 0,00

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 0,00 0,00

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 308.784,20 0,71

Укупно сви приходи 43.583.762,56 100

75



Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 4.028.077,61 9,04

Трошкови рекламног материјала и публикација 602.633,72 1,35

Трошкови јавних догађаја 1.394.328,22 3,13

Трошкови оглашавања 9.050.136,39 20,30

Зараде 12.206.331,45 27,37

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

2.657.442,72 5,96

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 14.643.333,84 32,85

Укупно сви расходи 44.582.283,95 100

Приходи

Укупно  остварени  и  исказани  приходи  из  јавних  извора  (буџета  Републике  Србије  и

буџета јединица локалних самоуправа) износе 42.950.978,36 динара. Исказане су услуге и

добра из члана 6. Закона у укупном износу од 324.000,00 динара, а у суштини се ради о два

неновчана прилога физичких лица а који се односе на закуп пословног простора у Чачку и

Новој Пазови. Наведене услуге исказане су у Евиденцији Е1 као прилози физичких лица.

Према  Закону  о  финансирању  политичких  активности  члан  6.  услуге  и  добра  из  јавних

извора су услуге и добра одређене посебним прописима, које политичким субјектима дају

органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и друге

организације чији су они оснивачи. 

Политичка  странка се није кредитно задуживала у 2019. години.

Политички субјекат није финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чланом

12. Закона.

 Политички субјект нема исказане приходе по основу изборне кампање у 2019. години.

Политички субјект није имао обавезе из претходних година према добављачима у земљи и

иностранству које су отписане у 2019. години.

Расходи

Политички субјекат је у ГФИ исказао трошкове (режијски и текући трошкови, трошкови

рекламног  материјала  и  публикација,  трошкови  оглашавања,  трошкови  јавних  догађаја,
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стручног усавршавања и међународну сарадњу, трошкове зарада,  и накнада запослених, и

друге трошкове) у укупном износу од 44.582.283,90 динара. 

На основу доступне  документација  не  може се  тврдити  да  су  сви исказани  трошкови

политичког  субјекта  настали  у  вези  са  финансирањем  редовног  рада,  а  средства  су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. Наиме, политички

субјекат  је  у  оквиру  других  трошкова,  исказао  износ  од  10.554.115,89  динара  као

“неосновано узета материјална средства” без ближих објашњења.

Из  накнанадно  прибављене  документације  утврђено  је  да  су  спорна  потраживања  у

укупном износу од  10.101.682,41 динара, наплаћена путем меница и да се у вези са тим води

спор пред надлежним органима. 

Политички субјекат је издвојио више од 5% за стручно усавршавање и оспособљавање,

међународну сарадњу и рад са чланством, од укупних  средстава из јавних извора добијених

за редован рад у 2019. години.

Политички субјекат је исказао расходе који су остварени по основу изборне кампање у

току 2019. године.

         

Имовина

Подаци из евиденције ДЕОо имовини, која се води на обрасцу Е-2, слажу се са исказаним  по-

дацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину.

Према доступним подацима Српски покрет Двери није оснивач задужбине/фондације, те

по том основу нема учешће у капиталу исте.
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Партија ДЕОуједињених ДЕОпензионера ДЕОСрбије ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Партија уједињених пензионера Србије

Седиште: Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Милан Кркобабић

Налаз

У поступку контроле утврђено је да политичка странка није на свом веб сајту објавила

прилог физичког лица чија је вредност на годишњем нивоу већа од једне просечне зараде, да

је  примала  прилоге  физичких  лица  које  нису  уплаћене  преко  текућег  рачуна,  као  и  да

новчана средства примљена од стране Удружења пензионера,  супротно члану 12. Закона,

није вратила овом удружењу у року од 15 дана од дана пријема прилога, Агенција је против

политичке странке је покренула поступак за одлучивање о постојању повреде одредаба чл.

10, 9 и 15. Закона.

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију годишњег финансијског извештаја политичког субјекта за 2019. годину обавило

је предузеће „Finodit“ Београд.

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 43.185.195,00 динара,

  - укупне расходе у износу од 35.780.654,00 динара,

 - вишак прихода у односу на расходе у износу од 7.404.541,00 динара.

Структура прихода и расхода приказаних у Годишњем финансијском извештају је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 39.642.067,00 91,80

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 194.880,00 0,44

Прилози правних лица 0,00 0,00

Приход од чланарина и чланских доприноса 3.331.795,00 7,72

Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 16.453,00 0,04

Укупно сви приходи 43.185.195,00 100

Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 10.662.171,00 29,80

Трошкови рекламног материјала и публикација 1.185.967,00 3,31

Трошкови јавних догађаја 2.202.660,00 6,16

Трошкови оглашавања 17.400,00 0,05

Зараде 10.160.238,00 28,40

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

3.338.699,00 9,32

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 8.213.519,00 22,96

Укупно сви расходи 35.780.654,00 100

Приходи

Утврђено је да су политичком субјекту у 2019. години дозначена новчана средства  из

буџета Републике Србије и буџета јединица локалних самоуправа за финансирање редовног

рада у укупном износу од 39.642.067,00 динара. 

Политички  субјекат  исказао  је  прилоге  од  осам  физичких  лица  у  укупном  износу  од

194.880,00  динара, док прилога правних лица није било. Седам физичких лица није вршило

уплате прилога у складу са Законом, већ су исте вршене готовински.
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Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима

органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2018) износила је 49.650,00

РСД. 

Политички субјект је имао једно давање физиког лица, које прелази изннос просечне нето

зараде у 2018. године а које није објављено на сајту политичког субјекта. Максмимална

дозвоњена вредност давања на годишњем нивоу, које физичко лице или правно лице може

дати политичким субјектима у 2019. години, није прекорачена.

Политички субјект је исказао приходе по основу изборне кампање током 2019. године.

Политички  субјект  није  имао  отписаних  обавеза  из  претходних  година  према

добављачима у земљи и иностранству које су исказане у 2019. години. 

      Расходи ДЕО

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне расходе у износу од 35.780.654,00 динара.  

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  исказани  трошкови  политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање, а средства су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политички  субјекат  је  потрошио  више од  5% од  укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством. 

Политички  субјект  није  имао  отписаних  обавеза  из  претходних  година  према

добављачима у земљи и иностранству које су исказане у 2019. години.

Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019. године.

Имовина

Подаци из евиденције ДЕО о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину. 

Политички субјекат није оснивач задужбине/фондације, те по том основу нема учешће у

капиталу истих.
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IV. ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

 Политички субјект у 2019. години, није се кредитно задуживао за финансирање редовног

рада/изборне кампање. 

Социјалистичка ДЕОпартија ДЕОСрбије ДЕО

Општи ДЕОподаци

Назив политичког субјекта: Социјалистичка партија Србије

Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 6

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Ђорђе Чабаркапа

Налаз

Политички субјекат је поднео годишњи финансијски извештај за 2019. годину у складу са

Законом и Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.

Политички субјект у 2019. години исказао приход на основу отписа застарелих обавеза

према  добављачима,  рефундације,  усклађивање  вредности  и  др.  и  накнадно  утврђених

прихода из ранијих година. 

Ревизија ДЕОод ДЕОстране ДЕОовлашћеног ДЕОлиценцираног ДЕОревизора

Ревизију  годишњег  финансијског  извештаја  обавило  је  предузеће  за  ревизију

рачуноводствених извештаја „Винчић” д.о.о. Нови Београд. 

Политички субјекат је у свом годишњем финансијском извештају за 2019. годину исказао:

 - укупне приходе у износу од 376.607.560,21 динара,

  - укупне расходе у износу од 197.735.303,20 динара,

Структура прихода и расхода приказаних у Годишњем финансијском извештају је следећа:
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Врста ДЕОприхода ДЕО Износ %

Новчана сред. из јавних извора 127.154.429,32 33,76

Услуге и добра (члан 6. Закона) 0,00 0,00

Прилози физичких лица 56.425.572,00 14,98

Прилози правних лица 329.000,00 0,09

Приход од чланарина и чланских доприноса 5.540.008,00 1,47

Приходи од имовине политичког субјекта 47.341.396,66 12,57

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) 139.817.154,23 37,13

Укупно сви приходи 376.607.560,21 100

Врста ДЕОрасхода

Режијски и текући трошкови 50.380.508,36 25,48

Трошкови рекламног материјала и публикација 1.437.515,80 0,73

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00

Трошкови оглашавања 81.018,38 0,04

Зараде 40.229.961,12 20,35

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и 
рада са чланством

7.094.654,71 3,59

Други трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) 98.511.644,83 49,82

Укупно сви расходи 197.735.303,200 100

Приходи

Политичком  субјекту  су  дозначена  новчана  средства  из  јавних  извора,  из  више

различитих буџета у укупном износу од 127.154.429.32 динара.

Политички  субјекат  је  исказао  прилоге  216  физичких  лица  у  укупном  износу  од

56.425.572,00  динара  и  два  прилога  правних  лица  у  укупном  износу  329.000,00  динара.

Контролом је утврђено да 16 прилога физичких лица у укупном износу од 1.932.604,00 који

су  наведени  у  извештају,  нису  примљени  по  рачунима Војвођанске  банке,  јер  није  било

промета у 2019. години по истим. 

Политички субјекат се није кредитно задуживао у 2019. години. 
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Политички  субјекат  није  био  финансиран  од стране  субјеката  којима  је  то  забрањено

чланом 12. Закона. 

Политички субјект је у складу са Законом у годишњем финансијском извештају исказао

приходе и расходе за редован рад у 2019. години.

Политички субјект је у 2019. години исказао приход на основу отписа застарелих обавеза

према  добављачима,  рефундације,  усклађивање  вредности  и  др.  и  накнадно  утврђених

прихода из ранијих година. 

Расходи ДЕО

Политички  субјекат  је  исказао  у  Годишњем финансијском  извештају  за  2019.  годину,

укупне расходе у износу од 35.780.654,00 динара.  

На  основу  доступне  документације  утврђено  је  да  су  исказани  трошкови  политичког

субјекта настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање, а средства су

коришћена за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта. 

Политичка  странка  је  потрошила  више од 5% од укупних  средстава  из  јавних  извора

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања,

међународну сарадњу и рад са чланством. 

Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2019. године. 

Имовина

Подаци из евиденције ДЕО о имовини, која се води на обрасцу Е-2,  слажу се са исказаним

подацима у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину. 

Политички субјект исказао је у ГФИ учешћу у капиталу Фонд Светозар Марковић чији је

оснивач политичко субјект.

IV. ДЕОКредити ДЕОи ДЕОзајмови ДЕОполитичког ДЕОсубјекта ДЕОза ДЕОредован ДЕОрад ДЕОи/или ДЕОизборну ДЕОкампању

 Политички субјект у 2019. години, није се кредитно задуживао за финансирање редовног

рада/изборне кампање. 
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IV.ДЕО

ПОВРЕДЕ ДЕОЗАКОНА ДЕОИ ДЕОЧИЊЕНИЦЕ ДЕОКОЈЕ ДЕОУКАЗУЈУ ДЕОНА ДЕОПОВРЕДУ ДЕОЗАКОНА

Након спроведене контроле годишњих финансијских извештаја за 2019. годину уочено је

да  велики  број  политичких  субјеката  није  поштовао  основну  законску  одредбу  која  се

односила  на  подношење  годишњег  финансијског  извештаја  Агенцији.  Са  друге  стране,

поједини политички субјекти нису годишњи финансијски извештај  објавили на свом веб-

сајту,  што  такође  Закон  налаже  у  циљу  давања  могућности  транспарентног  упознавања

јавности са финансијским пословањем политичких странака и група грађана.

Осим  ових  повреда  Закона,  политички  субјекти  у  појединим  случајевима  нису  уз

годишњи  финансијски  извештај  Агенцији  поднели  мишљење  овлашћеног  ревизора

лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији,  нису на свом веб-сајту

објавили прилоге чији износ на годишњем нивоу прелази износ просечне месечне зараде.

Исто  тако,  уочено  је  да  поједини  политички  субјекти  у  извештајима  нису  приказали

трошкове средстава из јавних извора у износу од најмање 5% укупних средстава добијених

за редован рад, која је политички субјекат био дужан да користи за стручно усавршавање и

оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством, и нису на прописаним обрасцима

(Е1 и Е2) достављали евиденцију прилога правних и физичких лица и евиденцију о имовини

по врсти. 

У случајевима где је неспорно утврђена повреда Закона, Агенција је против политичких

субјекта и одговорних лица подносила захтеве за покретање прекршајног поступка, од којих

је само по једном захтеву донета једна осуђујућа пресуда, која није постала правноснажна.

Осим  тога,  Агенција  је  због  повреде  Закона,  сагласно  одредби  чл.  35.  Закона,  против

политичких субјеката покренула поступке за одлучивање о постојању повреде овог закона, а

због сумње да је учињено кривично дело поднет је један Извештај надлежном тужилаштву.

Агенција  је  у  поступку  утврђивања повреде  Закона  уочила  да  је  одређени број  група

грађана, који су освојили мандате на изборима одржаним у 2016. години, у међувремену,

престале  да  постоје,  због  чега  Агенција  није  имала  услова  за  одлучивање  о  постојању

повреде Закона у вези са подношењем годишњег извештаја.
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V. ДЕОДЕО

ПРИЛОЗИ ДЕО

Прилог 1: Приказ укупних прихода, расхода и њихових разлика у 2019. години, по политичким субјекатима.

Политички субјекти
Година

извештаја
Укупно ДЕОсви ДЕОприходи Укупно ДЕОсви ДЕОрасходи Приходи-Расходи

Српска монархистичка странка Српска Слога 2019 .00 .00 ,00

Група грађана "Нови људи за нови Бојник" 2019 .00 .00 ,00

СРПСКА ЛИГА 2019 .00 .00 ,00

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ ЗВОРНИК-

КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН
2019

17,767.92 2,340.00 15.427,92

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И НАША СЕЛА'' 2019 66,489.42 66,489.42 ,00

Странка Руса Србије 2019 .00 .00 ,00

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ 2019 .00 .00 ,00

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖУ –

ТАНДАРИ
2019

92,783.01 91,500.00 1.283,01

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД 2019 .00 .00 ,00

Зелена странка - Зелена страна 2019 8,552,633.98 8,633,987.95 -81.353,97

група грађана избор за нашу општину 2019 251,912.00 297,335.00 -45.423,00

Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА НАШУ ОПШТИНУ

МАЛО ЦРНИЋЕ''
2019

.00 .00 ,00

ГГ Доста је било Бечеј 2019 125,119.00 94,435.00 30.684,00

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО ПРЕДОЛАЦ" 2019 .00 .00 ,00

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ ВПРЕД! 2019 83,373.43 63,490.80 19.882,63

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 25,100.00 25,100.00 ,00

Странка за Санџак 2019 .00 .00 ,00

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 25,100.00 25,100.00 ,00

Група грађана Зоран Дудварски 2019 40,595.00 40,443.00 152,00

Јединствена Србија 2019 35,474,541.00 31,191,324.21 4.283.216,79

Демократска партија Санџака 2019 194,099.00 185,706.00 8.393,00

Покрет социјалиста 2019 11,823,042.39 9,442,502.48 2.380.539,91

Демократски савез Хрвата у Војводини 2019 6,584,171.45 6,068,690.68 515.480,77

Покрет обнове краљевине Србије 2019 4,057,995.17 4,002,371.00 55.624,17

Група грађана "Пиротска нова снага-Димитрије

Видановић-Душан Митић"
2019

93,357.00 93,357.00 ,00

Заједно за Војводину 2019 .00 3,950.00 -3.950,00

Уједињена сељачка странка 2019 472,628.38 604,484.17 -131.855,79

Странка мађарског јединства 2019 40,575.96 51,227.20 -10.651,24

Партија за демократско деловање 2019 7,251,259.00 6,734,000.00 517.259,00

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав Стајковац 2019 516,148.00 103,975.00 412.173,00

Санџачка народна партија 2019 73,855.00 155,694.61 -81.839,61

Странка војвођанских Словака 2019 56,406.63 43,204.22 13.202,41

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА

САНЏАКА
2019

13,452,063.48 13,828,519.20 -376.455,72

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага народа" 2019 18,430.50 49,920.00 -31.489,50

Демократска партија Бугара 2019 37,659.56 48,543.36 -10.883,80

Група грађана "Милорад Солдатовић" 2019 .00 .00 ,00

Лига социјалдемократа Војводине 2019 27,985,764.28 26,475,968.13 1.509.796,15

Политичка странка "Зелени-Социјална правда" 2019 86,400.00 99,030.00 -12.630,00

Ромска демократска странка 2019 .00 174,795.68 -174.795,68

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 149,525.90 141,332.00 8.193,90

Савез бачких Буњеваца 2019 742,264.00 719,818.15 22.445,85

Демократска партија 2019 283,472.94 278,545.41 4.927,53
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Заједно за Србију 2019 12,860,485.73 12,493,088.72 367.397,01

Демократска странка Србије 2019 37,400,933.91 31,603,386.30 5.797.547,61

Црногорска партија 2019 193,023.00 194,963.00 -1.940,00

Покрет за демократски прогрес 2019 38,700.00 15,844.03 22.855,97

Демократска унија Албанаца 2019 .00 .00 ,00

Странка демократске акције Санџака 2019 13,962,077.93 13,668,476.09 293.601,84

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК 2019 13,727,082.12 14,885,050.61 -1.157.968,49

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" 2019 38,071.00 36,780.00 1.291,00

Нова Србија 2019 21,164,580.26 20,389,663.54 774.916,72

Социјалдемократска партија Србије 2019 41,560,781.27 26,677,063.15 14.883.718,12

Миломир Љубић Сложно 2019 .00 .00 ,00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ЗА

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД"
2019

206,022.26 177,284.00 28.738,26

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-

ГРАДОНАЧЕЛНИК"
2019

8,014,663.92 7,818,800.00 195.863,92

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ 2019 241,636.00 246,589.03 -4.953,03

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН" Томислав

Шалетић
2019

158,412.00 199,175.00 -40.763,00

 Доста је било - Саша Радуловић-Савски венац 2019 85,865.55 85,865.55 ,00

Бошњачка демократска заједница 2019 .00 47,598.00 -47.598,00

Група грађана "Др. Дарко Благојевић" Кучево 2019 79,881.46 24,340.00 55.541,46

„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“-Стари Град 2019 .00 3,554.96 -3.554,96

Група грађана "Миломир Зорић" 2019 83,128.43 82,166.07 962,36

Група грађана Доста је било-Саша Радуловић" Нови Сад 2019 1,830,379.49 1,513,003.89 317.375,60

Доста је било-Саша Радуловић Суботица 2019 1,345,727.28 1,105,609.52 240.117,76

Грађански савез Мађара 2019 46,551.00 46,551.00 ,00

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 2019 10,000.00 10,670.00 -670,00

Доста је било - Саша Радуловић - Рума 2019 86,156.64 80,771.97 5.384,67

Демократска заједница војвођанских Мађара 2019 969,828.02 853,764.05 116.063,97

Народни слободарски покрет 2019 130,681.00 247,297.00 -116.616,00

Група грађана Староседеоци Краљева и околине - Саво

Вељковић
2019

222,012.00 228,780.00 -6.768,00

ГГ "Раваница"Ћуприја 2019 116,759.68 80,531.92 36.227,76

Савез војвођанских Мађара 2019 28,268,373.05 26,426,738.61 1.841.634,44

Социјалистичка партија Србије 2019 376,607,560.21 197,735,303.20 178.872.257,01

Влашка народна странка 2019 232,088.28 187,714.07 44.374,21

Странка слободе и правде 2019 10,046,086.35 5,809,169.22 4.236.917,13

"То смо ми"-природни покрет "Това сме ние"-природно

движение
2019

.00 .00 ,00

Демократска странка 2019 76,312,636.60 47,998,191.86 28.314.444,74

Социјалдемократска странка 2019 31,414,372.86 26,681,303.43 4.733.069,43

Српска напредна странка 2019 700,754,453.10 261,078,050.58 439.676.402,52

Републиканска странка - Републиканус парт 2019 133,800.00 181,884.00 -48.084,00

Народна странка 2019 8,571,045.01 8,500,342.47 70.702,54

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић 2019 215,169.00 221,790.00 -6.621,00

Доста је било - Саша Радуловић- Звездара 2019 66,836.28 53,098.40 13.737,88

Истина-Адавиера 2019 545,558.09 3,764,436.90 -3.218.878,81

Партија уједињених пензионера Србије 2019 43,185,195.00 35,780,654.00 7.404.541,00

Српска странка Заветници 2019 700,800.00 755,751.48 -54.951,48

Клуб љубитеља Лазаревца 2019 55,212.00 35,547.00 19.665,00

Српска радикална странка 2019 120,933,024.98 75,386,430.26 45.546.594,72

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ 2019 43,583,762.56 44,582,283.95 -998.521,39

Странка Буњевци грађани Србије 2019 .00 .00 ,00

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ 2019 .00 .00 ,00

Српски патриотски савез 2019 729,731.00 746,919.17 -17.188,17

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир Стојановић-

Адвокат Срђан Алексић-Искрено за
2019

563,016.00 269,956.00 293.060,00
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Српски покрет обнове 2019 12,557,882.98 11,169,995.69 1.387.887,29

Уједињена партија Рома 2019 18,537.30 18,537.30 ,00

Група грађана Нови почетак 2019 14,336.55 .00 14.336,55

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА 2019 733,176.97 881,201.56 -148.024,59

Сами Салиху-покрет за реформе демократске партије

Албанаца 
2019

23,920.52 23,920.52 ,00

Група грађана "Свилајнац чува будућност" 2019 437,509.36 331,038.02 106.471,34

Народна сељачка странка 2019 79,264.00 131,149.00 -51.885,00

Бошњачка грађанска странка 2019 .00 .00 ,00

Монархистички фронт 2019 .00 .00 ,00

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 2019 .00 .00 ,00

Група грађана За живот Лапова 2019 22,479.00 20,430.00 2.049,00

Руска странка 2019 541,458.00 548,090.00 -6.632,00

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица                      2019 73,859.00 72,533.00 1.326,00

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША РАДУЛОВИЋ СМЕДЕРЕВО 2019 214,720.21 234,859.04 -20.138,83

Влашка странка  2019 116,044.00 99,423.00 16.621,00

Група грађана “За нашу Општину”  Ада 2019 345,069.89 319,736.63 25.333,26

Демократска партија Албанаца 2019 85,417.00 85,417.00 ,00

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ 2019 107,704.00 103,719.00 3.985,00

Група грађана "др Александар Радојевић" 2019 255,165.00 217,871.09 37.293,91

Прилог 2: Приказ структуре прихода свих политичких субјеката у 2019. години

Политички субјекти

Годин

а
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 Приходи од
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политичког

субјекта

Други не поменути

приходи

 Укупно приходи

све намене

Српска монархистичка странка Српска Слога 2019 .00 .00 .00

Група грађана "Нови људи за нови Бојник" 2019 .00 .00 .00

СРПСКА ЛИГА 2019 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ ЗВОРНИК-

КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН
2019 17,767.92 .00 17,767.92

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И НАША СЕЛА'' 2019 66,489.42 .00 66,489.42

Странка Руса Србије 2019 .00 .00 .00

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ 2019 .00 .00 .00

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖУ –

ТАНДАРИ
2019 .00 92,783.01 92,783.01

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД 2019 .00 .00 .00

Зелена странка - Зелена страна 2019 8,552,524.13 .00 109.84 8,552,633.98

група грађана избор за нашу општину 2019 228,512.00 .00 23,400.00 251,912.00

Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА НАШУ ОПШТИНУ

МАЛО ЦРНИЋЕ''
2019 .00 .00 .00

ГГ Доста је било Бечеј 2019 125,119.00 .00 125,119.00

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО ПРЕДОЛАЦ" 2019 .00 .00 .00

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ ВПРЕД! 2019 83,373.43 .00 83,373.43

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 23,700.00 .00 1,400.00 25,100.00

Странка за Санџак 2019 .00 .00 .00

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 23,700.00 .00 1,400.00 25,100.00

Група грађана Зоран Дудварски 2019 40,595.00 .00 40,595.00

Јединствена Србија 2019 35,473,808.24 .00 732.75 35,474,541.00

Демократска партија Санџака 2019 45,279.00 .00 148,820.00 194,099.00

Покрет социјалиста 2019 1,877,659.60 .00 9,922,127.16 23,000.00 255.63 11,823,042.39

Демократски савез Хрвата у Војводини 2019 6,274,603.61 .00 69,191.00 88,370.00 133,000.00 19,006.84 6,584,171.45

Покрет обнове краљевине Србије 2019 112,477.75 .00 3,928,817.42 15,000.00 4,057,995.17
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Група грађана "Пиротска нова снага-Димитрије

Видановић-Душан Митић"
2019 93,357.00 .00 93,357.00

Заједно за Војводину 2019 .00 .00 .00

Уједињена сељачка странка 2019 169,128.38 .00 202,000.00 101,500.00 472,628.38

Странка мађарског јединства 2019 34,275.96 .00 6,300.00 40,575.96

Партија за демократско деловање 2019 7,201,259.00 .00 50,000.00 7,251,259.00

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав Стајковац 2019 242,593.00 .00 273,555.00 516,148.00

Санџачка народна партија 2019 73,855.00 .00 73,855.00

Странка војвођанских Словака 2019 56,406.63 .00 56,406.63

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА

САНЏАКА
2019 13,429,031.17 .00 23,032.31 13,452,063.48

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага народа" 2019 18,430.50 .00 18,430.50

Демократска партија Бугара 2019 23,659.56 .00 14,000.00 37,659.56

Група грађана "Милорад Солдатовић" 2019 .00 .00 .00

Лига социјалдемократа Војводине 2019 27,985,764.27 .00 27,985,764.28

Политичка странка "Зелени-Социјална правда" 2019 .00 .00 .00 86,400.00

Ромска демократска странка 2019 .00 .00 .00

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 94,525.90 .00 54,000.00 1,000.00 149,525.90

Савез бачких Буњеваца 2019 556,264.00 .00 186,000.00 742,264.00

Демократска партија 2019 117,422.94 .00 161,050.00 283,472.94

Заједно за Србију 2019 12,860,485.73 .00 12,860,485.73

Демократска странка Србије 2019 37,303,288.40 .00 .00 76,645.51 37,400,933.91

Црногорска партија 2019 192,944.00 .00 79.00 193,023.00

Покрет за демократски прогрес 2019 38,700.00 .00 38,700.00

Демократска унија Албанаца 2019 .00 .00 .00

Странка демократске акције Санџака 2019 12,668,622.92 .00 1,293,355.00 100.01 13,962,077.93

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК 2019 .00 .00 13,706,844.00 20,238.12 13,727,082.12

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" 2019 38,071.00 .00 38,071.00

Нова Србија 2019 21,010,044.38 .00 154,535.88 21,164,580.26

Социјалдемократска партија Србије 2019 41,500,275.73 .00 48,000.00 753.99 11,751.55 41,560,781.27

Миломир Љубић Сложно 2019 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ЗА

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД"
2019 206,022.26 .00 206,022.26

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-

ГРАДОНАЧЕЛНИК"
2019 8,014,663.92 .00 8,014,663.92

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ 2019 234,636.00 .00 7,000.00 241,636.00

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН" Томислав

Шалетић
2019 158,412.00 .00 158,412.00

 Доста је било - Саша Радуловић-Савски венац 2019 85,865.55 .00 85,865.55

Бошњачка демократска заједница 2019 .00 .00 .00

Група грађана "Др. Дарко Благојевић" Кучево 2019 79,881.46 .00 79,881.46

„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“-Стари Град 2019 .00 .00 .00

Група грађана "Миломир Зорић" 2019 83,128.43 .00 83,128.43

Група грађана Доста је било-Саша Радуловић" Нови Сад 2019 1,730,879.49 .00 99,500.00 1,830,379.49

Доста је било-Саша Радуловић Суботица 2019 1,345,727.28 .00 1,345,727.28

Грађански савез Мађара 2019 46,551.00 .00 46,551.00

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 2019 .00 .00 10,000.00 10,000.00

Доста је било - Саша Радуловић - Рума 2019 86,156.64 .00 86,156.64

Демократска заједница војвођанских Мађара 2019 891,912.58 .00 77,915.44 969,828.02

Народни слободарски покрет 2019 130,681.00 .00 130,681.00

Група грађана Староседеоци Краљева и околине - Саво

Вељковић
2019 222,012.00 .00 222,012.00

ГГ "Раваница"Ћуприја 2019 116,759.68 .00 116,759.68

Савез војвођанских Мађара 2019 27,003,165.35 .00 1,028,454.00 36,000.00 42.84 200,710.85 28,268,373.05

Социјалистичка партија Србије 2019 120,766,931.42 .00 56,228,462.00 329,000.00 5,540,008.00 47,341,396.66 139,817,154.23 376,607,560.21

Влашка народна странка 2019 66,688.28 .00 165,400.00 232,088.28

Странка слободе и правде 2019 21,876.36 .00 306,000.00 9,500,000.00 645.25 10,046,086.35

"То смо ми"-природни покрет "Това сме ние"-природно

движение
2019 .00 .00 .00

Демократска странка 2019 74,414,496.10 .00 709,090.50 1,189,050.00 76,312,636.60

Социјалдемократска странка 2019 30,697,115.90 .00 5,000.00 125,600.00 550,656.96 31,414,372.86

Српска напредна странка 2019 504,173,331.10 .00 94,356,500.00 102,211,000.00 13,622.00 700,754,453.10
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Републиканска странка - Републиканус парт 2019 .00 .00 106,000.00 27,800.00 133,800.00

Народна странка 2019 137,149.39 .00 8,052,935.00 380,800.00 160.62 8,571,045.01

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић 2019 205,249.00 .00 9,920.00 215,169.00

Доста је било - Саша Радуловић- Звездара 2019 66,836.28 .00 66,836.28

Истина-Адавиера 2019 305,558.09 .00 .00 545,558.09

Партија уједињених пензионера Србије 2019 39,642,067.00 .00 194,880.00 3,331,795.00 16,453.00 43,185,195.00

Српска странка Заветници 2019 .00 .00 700,800.00 700,800.00

Клуб љубитеља Лазаревца 2019 55,212.00 .00 55,212.00

Српска радикална странка 2019 114,805,067.73 .00 .00 351,000.00 5,728,957.25 120,933,024.98

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ 2019 42,950,978.36 324,000.00 308,784.20 43,583,762.56

Странка Буњевци грађани Србије 2019 .00 .00 .00

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ 2019 .00 .00 .00

Српски патриотски савез 2019 .00 .00 729,731.00 729,731.00

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир Стојановић-

Адвокат Срђан Алексић-Искрено за
2019 563,016.00 .00 563,016.00

Српски покрет обнове 2019 12,362,372.28 .00 10,000.00 12,000.00 171,517.00 1,993.70 12,557,882.98

Уједињена партија Рома 2019 18,537.30 .00 18,537.30

Група грађана Нови почетак 2019 14,336.55 .00 14,336.55

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА 2019 180,697.62 .00 501,272.00 50,000.00 1,207.35 733,176.97

Сами Салиху-покрет за реформе демократске партије

Албанаца 
2019 23,920.52 .00 23,920.52

Група грађана "Свилајнац чува будућност" 2019 437,509.36 .00 437,509.36

Народна сељачка странка 2019 79,264.00 .00 79,264.00

Бошњачка грађанска странка 2019 .00 .00 .00

Монархистички фронт 2019 .00 .00 .00

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 2019 .00 .00 .00

Група грађана За живот Лапова 2019 22,479.00 .00 22,479.00

Руска странка 2019 541,458.00 .00 541,458.00

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица                      2019 73,859.00 .00 73,859.00

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША РАДУЛОВИЋ СМЕДЕРЕВО 2019 214,720.21 .00 214,720.21

Влашка странка  2019 11,065.00 .00 104,979.00 116,044.00

Група грађана “За нашу Општину”  Ада 2019 345,069.89 .00 345,069.89

Демократска партија Албанаца 2019 85,395.00 .00 22.00 85,417.00

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ 2019 102,804.00 .00 4,900.00 107,704.00

Група грађана "др Александар Радојевић" 2019 255,165.00 .00 255,165.00

Прилог 3: Приказ структура расходи свих политичких субјеката у 2019. години
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Српска монархистичка странка Српска

Слога
2019 .00

Група грађана "Нови људи за нови

Бојник"
2019 .00

СРПСКА ЛИГА 2019 .00

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ

ЗВОРНИК-КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН
2019 2,340.00

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И

НАША СЕЛА''
2019 62,769.42 3,720.00 66,489.42

Странка Руса Србије 2019 .00

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ 2019 .00

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ

КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
2019 91,500.00 .00 .00 .00 91,500.00

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД 2019 .00

Зелена странка - Зелена страна 2019 1,528,547.47 568,212.60 609,410.69 687,485.34 120,475.30 687,485.34 1,643,290.00 1,068,018.03 8,633,987.95

група грађана избор за нашу општину 2019 222,435.00 74,900.00 .00 .00 .00 297,335.00

Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА 2019 .00
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НАШУ ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ''

ГГ Доста је било Бечеј 2019 66,000.00 28,435.00 94,435.00

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО

ПРЕДОЛАЦ"
2019 .00

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ

ВПРЕД!
2019 6,500.00 56,990.80 63,490.80

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 3,802.00 21,298.00 25,100.00

Странка за Санџак 2019 .00

Група грађана Зоран Дудварски 2019 37,743.00 40,443.00

Јединствена Србија 2019 11,587,341.15 494,622.28 5,115,352.86 5,472,800.59 925,166.40 5,472,800.59 6,364,983.85 1,231,057.07 31,191,324.21

Демократска партија Санџака 2019 185,706.00 185,706.00

Покрет социјалиста 2019 8,396,308.14 .00 489,446.68 117,947.65 489,446.68 438,800.00 9,442,502.48

Демократски савез Хрвата у Војводини 2019 594,352.91 860,360.00 1,589,509.95 1,589,509.95 42,000.00 2,216,725.10 765,742.71 6,068,690.68

Покрет обнове краљевине Србије 2019 3,990,370.99 12,000.00 4,002,371.00

Група грађана "Пиротска нова снага-

Димитрије Видановић-Душан Митић"
2019 72,049.38 1,500.00 1,500.00 5,640.00 14,167.62 93,357.00

Заједно за Војводину 2019 3,950.00 3,950.00

Уједињена сељачка странка 2019 137,854.46 194,480.00 251,500.00 251,500.00 9,782.00 10,867.71 604,484.17

Странка мађарског јединства 2019 3,420.00 47,807.20 51,227.20

Партија за демократско деловање 2019 1,308,745.00 2,410,739.00 539,902.00 2,410,738.00 231,000.00 2,243,614.00 6,734,000.00

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав

Стајковац
2019 43,975.00 60,000.00 103,975.00

Санџачка народна партија 2019 143,694.61 12,000.00 155,694.61

Странка војвођанских Словака 2019 43,204.00 43,204.22

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА

ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА
2019 3,821,292.63 501,560.00 488,821.35 488,821.35 4,095,491.64 723,750.00 4,197,603.58 13,828,519.20

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага

народа"
2019 49,920.00 49,920.00

Демократска партија Бугара 2019 48,543.36 48,543.36

Група грађана "Милорад Солдатовић" 2019 .00

Лига социјалдемократа Војводине 2019 17,696,856.00 1,924,313.10 377,158.12 3,648,697.21 564,600.00 3,648,697.21 1,730,064.80 534,278.90 26,475,968.13

Политичка странка "Зелени-Социјална

правда"
2019 99,030.00

Ромска демократска странка 2019 174,795.68 174,795.68

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 19,000.00 122,332.00 141,332.00

Савез бачких Буњеваца 2019 488,818.14 191,000.00 40,000.00 719,818.15

Демократска партија 2019 254,497.41 24,048.00 278,545.41

Заједно за Србију 2019 3,712,614.46 1,907,500.00 1,430,000.00 1,554,078.41 437,644.00 1,554,078.41 3,451,251.85 12,493,088.72

Демократска странка Србије 2019 17,194,581.78 6,822,374.57 326,600.00 3,420,998.00 .00 3,420,998.00 2,405,000.00 1,433,831.95 31,603,386.30

Црногорска партија 2019 60,450.00 132,070.00 .00 .00 .00 2,443.00 194,963.00

Покрет за демократски прогрес 2019 15,844.03 15,844.03

Демократска унија Албанаца 2019 .00

Странка демократске акције Санџака 2019 1,984,575.99 468,080.00 728,360.64 3,473,762.83 .00 3,280,901.83 704,491.58 4,145,009.09 13,668,476.09

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК 2019 14,848,450.61 36,600.00 .00 .00 .00 14,885,050.61

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" 2019 36,780.00 36,780.00

Нова Србија 2019 10,014,255.22 105,094.95 23,600.00 7,060,238.30 129,520.00 7,012,238.30 1,829,388.80 1,227,566.25 20,389,663.54

Социјалдемократска партија Србије 2019 5,771,714.39 3,731,560.00 1,889,194.09 1,076,432.84 .00 1,076,432.83 5,669,194.98 8,538,966.84 26,677,063.15

Миломир Љубић Сложно 2019 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР

ШАПИЋ-ЗА ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД"

2019 82,284.00 95,000.00 177,284.00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР

ШАПИЋ-ГРАДОНАЧЕЛНИК"
2019 48,800.00 2,010,000.00 .00 .00 .00 600,000.00 5,160,000.00 7,818,800.00

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ 2019 143,805.77 71,773.26 14,210.00 16,800.00 246,589.03

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН"

Томислав Шалетић
2019 34,795.00 120,600.00 .00 .00 .00 43,780.00 199,175.00

 Доста је било - Саша Радуловић-

Савски венац
2019 80,207.55 4,408.00 1,250.00 85,865.55

Бошњачка демократска заједница 2019 13,298.00 34,300.00 47,598.00

Група грађана "Др. Дарко Благојевић"

Кучево
2019 22,000.00 2,340.00 24,340.00
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„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША

РАДУЛОВИЋ“-Стари Град
2019 3,554.96 3,554.96

Група грађана "Миломир Зорић" 2019 62,126.07 6,240.00 13,800.00 82,166.07

Група грађана Доста је било-Саша

Радуловић" Нови Сад
2019 41,880.00 .00 .00 .00 120,000.00 1,351,123.89 1,513,003.89

Доста је било-Саша Радуловић

Суботица
2019 134,066.24 91,440.00 .00 .00 .00 90,000.00 790,103.27 1,105,609.52

Грађански савез Мађара 2019 29,871.00 16,680.00 46,551.00

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 2019 10,670.00 10,670.00

Доста је било - Саша Радуловић - Рума 2019 20,160.00 22,270.33 38,341.64 80,771.97

Демократска заједница војвођанских

Мађара
2019 40,949.55 87,900.00 163,800.00 163,800.00 .00 210,000.00 351,114.50 853,764.05

Народни слободарски покрет 2019 166,466.00 20,400.00 10,000.00 50,431.00 247,297.00

Група грађана Староседеоци Краљева и

околине - Саво Вељковић
2019 38,765.00 83,103.00 .00 .00 21,912.00 29,000.00 56,000.00 228,780.00

ГГ "Раваница"Ћуприја 2019 77,903.92 2,628.00 80,531.92

Савез војвођанских Мађара 2019 7,114,953.89 79,950.00 748,426.00 10,409,913.33 1,166,081.75
10,370,356.3

7
2,073,858.87 4,833,555.77 26,426,738.61

Социјалистичка партија Србије 2019 50,380,508.36 1,437,515.80 40,229,961.12 40,229,961.12 81,018.38
40,206,226.9

3
7,094,654.71 98,511,644.83 197,735,303.20

Влашка народна странка 2019 187,714.07 187,714.07

Странка слободе и правде 2019 4,567,016.72 535,800.15 35,470.00 581,168.97 .00 581,168.97 19,200.00 70,513.38 5,809,169.22

"То смо ми"-природни покрет "Това

сме ние"-природно движение
2019 .00

Демократска странка 2019 17,037,373.34 1,559,652.00 159,934.50 18,556,900.79 .00
18,556,900.7

9
10,684,331.23 47,998,191.86

Социјалдемократска странка 2019 7,489,481.58 1,101,557.40 800,400.00 3,703,938.34 .00 3,703,938.34 3,050,000.00 10,158,610.80 26,681,303.43

Српска напредна странка 2019 59,829,951.89 30,796,299.16 40,941,939.85 1,749,079.71 .00
40,941,939.8

4
36,390,748.19 91,370,031.78 261,078,050.58

Републиканска странка - Републиканус

парт
2019 181,884.00 181,884.00

Народна странка 2019 4,779,615.61 124,832.80 336,780.00 1,873,611.19 .00 1,873,611.19 8,000.00 1,377,502.87 8,500,342.47

Група грађана Доста је било - Саша

Радуловић
2019 221,790.00 221,790.00

Доста је било - Саша Радуловић-

Звездара
2019 53,098.40 53,098.40

Истина-Адавиера 2019 95,815.76 29,988.03 3,638,633.11 3,764,436.90

Партија уједињених пензионера Србије 2019 10,662,171.00 1,185,967.00 2,202,660.00 10,160,238.00 17,400.00 3,248,843.00 3,338,699.00 8,177,424.00 35,780,654.00

Српска странка Заветници 2019 112,800.00 600,000.00 600,000.00 .00 42,951.48 755,751.48

Клуб љубитеља Лазаревца 2019 35,547.00 35,547.00

Српска радикална странка 2019 7,754,524.63 880,109.60 116,000.00 45,835,621.79 31,000.00
36,960,494.7

1
11,627,835.06 9,141,339.18 75,386,430.26

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ 2019 4,028,077.61 602,633.72 1,394,328.22 12,206,331.45 9,050,136.39
11,681,774.4

8
2,657,442.72 14,643,333.84 44,582,283.95

Странка Буњевци грађани Србије 2019 .00

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ 2019 .00

Српски патриотски савез 2019 746,919.16 746,919.17

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир

Стојановић-Адвокат Срђан Алексић-

Искрено за

2019 269,956.00 269,956.00

Српски покрет обнове 2019 6,480,049.56 3,244,633.86 2,964,694.25 1,032,133.47 413,178.80 11,169,995.69

Уједињена партија Рома 2019 18,537.30 18,537.30

Група грађана Нови почетак 2019 .00

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА 2019 663,120.08 218,081.48 881,201.56

Сами Салиху-покрет за реформе

демократске партије Албанаца 
2019 23,920.52 23,920.52

Група грађана "Свилајнац чува

будућност"
2019 331,038.02 331,038.02

Народна сељачка странка 2019 131,149.00 131,149.00

Бошњачка грађанска странка 2019 .00

Монархистички фронт 2019 .00

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 2019 .00

Група грађана За живот Лапова 2019 20,430.00 20,430.00
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Руска странка 2019 531,770.00 16,320.00 .00 .00 .00 548,090.00

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица 2019 43,807.00 28,726.00 72,533.00

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША

РАДУЛОВИЋ СМЕДЕРЕВО
2019 108,179.48 36,275.79 33,869.00 56,534.77 234,859.04

Влашка странка  2019 99,423.00 99,423.00

Група грађана “За нашу Општину”  Ада 2019 319,736.63 319,736.63

Демократска партија Албанаца 2019 17,132.00 4,250.00 64,035.00 85,417.00

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ 2019 103,719.00 103,719.00

Група грађана "др Александар

Радојевић"
2019 53,537.07 38,892.00 125,442.01 125,442.01 .00 217,871.09

Прилог 4: Приказ утрошених средстава за редован рад из јавних извора

Политички субјекти Година извештаја
Новчана средства за редован

рад из јавних извора

 Трошкови стручног

усавршавања и

оспособљавања,

међународне сарадње и

рада са чланством

%

Српска монархистичка странка Српска Слога 2019 .00

Група грађана "Нови људи за нови Бојник" 2019 .00

СРПСКА ЛИГА 2019 .00

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ ЗВОРНИК-

КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН
2019 17,767.92

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И НАША СЕЛА'' 2019 66,489.42 3,720.00 5.59

Странка Руса Србије 2019 .00

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ 2019 .00

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖУ

– ТАНДАРИ
2019 .00

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД 2019 .00

Зелена странка - Зелена страна 2019 8,552,524.13 1,643,290.00 19.21

група грађана избор за нашу општину 2019 228,512.00

Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА НАШУ

ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ''
2019 .00

ГГ Доста је било Бечеј 2019 125,119.00

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО ПРЕДОЛАЦ" 2019 .00

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ ВПРЕД! 2019 83,373.43 6,500.00 7.80

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 23,700.00

Странка за Санџак 2019 .00

Група грађана Зоран Дудварски 2019 40,595.00

Јединствена Србија 2019 35,473,808.24 6,364,983.85 17.94

Демократска партија Санџака 2019 45,279.00

Покрет социјалиста 2019 1,877,659.60 438,800.00 23.37

Демократски савез Хрвата у Војводини 2019 6,274,603.61 2,216,725.10 35.33

Покрет обнове краљевине Србије 2019 112,477.75 12,000.00 10.67

Група грађана "Пиротска нова снага-Димитрије

Видановић-Душан Митић"
2019 93,357.00

Заједно за Војводину 2019 .00

Уједињена сељачка странка 2019 169,128.38 10,867.71 6.43

Странка мађарског јединства 2019 34,275.96

Партија за демократско деловање 2019 7,201,259.00 231,000.00 3.21

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав Стајковац 2019 242,593.00

Санџачка народна партија 2019 73,855.00 12,000.00 16.25

Странка војвођанских Словака 2019 56,406.63

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА

САНЏАКА
2019 13,429,031.17 723,750.00 5.39

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага народа" 2019 18,430.50

Демократска партија Бугара 2019 23,659.56

Група грађана "Милорад Солдатовић" 2019 .00

Лига социјалдемократа Војводине 2019 27,985,764.27 1,730,064.80 6.18
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Политичка странка "Зелени-Социјална правда" 2019 .00

Ромска демократска странка 2019 .00

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 94,525.90 19,000.00 20.10

Савез бачких Буњеваца 2019 556,264.00 40,000.00 7.19

Демократска партија 2019 117,422.94 24,048.00 20.48

Заједно за Србију 2019 12,860,485.73 3,451,251.85 26.84

Демократска странка Србије 2019 37,303,288.40 2,405,000.00 6.45

Црногорска партија 2019 192,944.00

Покрет за демократски прогрес 2019 38,700.00

Демократска унија Албанаца 2019 .00

Странка демократске акције Санџака 2019 12,668,622.92 704,491.58 5.56

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК 2019 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" 2019 38,071.00 36,780.00 96.61

Нова Србија 2019 21,010,044.38 1,829,388.80 8.71

Социјалдемократска партија Србије 2019 41,500,275.73 5,669,194.98 13.66

Миломир Љубић Сложно 2019 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ЗА

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД"
2019 206,022.26 95,000.00 46.11

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-

ГРАДОНАЧЕЛНИК"
2019 8,014,663.92 600,000.00 7.49

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ 2019 234,636.00 14,210.00 6.06

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН" Томислав

Шалетић
2019 158,412.00 43,780.00 27.64

 Доста је било - Саша Радуловић-Савски венац 2019 85,865.55 4,408.00 5.13

Бошњачка демократска заједница 2019 .00

Група грађана "Др. Дарко Благојевић" Кучево 2019 79,881.46

„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“-Стари

Град
2019 .00

Група грађана "Миломир Зорић" 2019 83,128.43

Група грађана Доста је било-Саша Радуловић"

Нови Сад
2019 1,730,879.49 120,000.00 6.93

Доста је било-Саша Радуловић Суботица 2019 1,345,727.28 90,000.00 6.69

Грађански савез Мађара 2019 46,551.00

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 2019 .00

Доста је било - Саша Радуловић - Рума 2019 86,156.64 22,270.33 25.85

Демократска заједница војвођанских Мађара 2019 891,912.58 210,000.00 23.54

Народни слободарски покрет 2019 130,681.00 10,000.00 7.65

Група грађана Староседеоци Краљева и околине -

Саво Вељковић
2019 222,012.00 29,000.00 13.06

ГГ "Раваница"Ћуприја 2019 116,759.68

Савез војвођанских Мађара 2019 27,003,165.35 2,073,858.87 7.68

Социјалистичка партија Србије 2019 120,766,931.42 7,094,654.71 5.87

Влашка народна странка 2019 66,688.28

Странка слободе и правде 2019 21,876.36 19,200.00 87.77

"То смо ми"-природни покрет "Това сме ние"-

природно движение
2019 .00

Демократска странка 2019 74,414,496.10

Социјалдемократска странка 2019 30,697,115.90 3,050,000.00 9.94

Српска напредна странка 2019 504,173,331.10 36,390,748.19 7.22

Републиканска странка - Републиканус парт 2019 .00

Народна странка 2019 137,149.39 8,000.00 5.83

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић 2019 205,249.00

Доста је било - Саша Радуловић- Звездара 2019 66,836.28

Истина-Адавиера 2019 305,558.09 29,988.03 9.81

Партија уједињених пензионера Србије 2019 39,642,067.00 3,338,699.00 8.42

Српска странка Заветници 2019 .00
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Клуб љубитеља Лазаревца 2019 55,212.00

Српска радикална странка 2019 114,805,067.73 11,627,835.06 10.13

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ 2019 42,950,978.36 2,657,442.72 6.19

Странка Буњевци грађани Србије 2019 .00

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ 2019 .00

Српски патриотски савез 2019 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир Стојановић-

Адвокат Срђан Алексић-Искрено за
2019 563,016.00

Српски покрет обнове 2019 12,362,372.28 1,032,133.47 8.35

Уједињена партија Рома 2019 18,537.30

Група грађана Нови почетак 2019 14,336.55

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА 2019 180,697.62

Сами Салиху-покрет за реформе демократске

партије Албанаца 
2019 23,920.52

Група грађана "Свилајнац чува будућност" 2019 437,509.36

Народна сељачка странка 2019 79,264.00

Бошњачка грађанска странка 2019 .00

Монархистички фронт 2019 .00

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 2019 .00

Група грађана За живот Лапова 2019 22,479.00

Руска странка 2019 541,458.00

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица 2019 73,859.00

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША РАДУЛОВИЋ

СМЕДЕРЕВО
2019 214,720.21 33,869.00 15.77

Влашка странка  2019 11,065.00

Група грађана “За нашу Општину”  Ада 2019 345,069.89

Демократска партија Албанаца 2019 85,395.00 4,250.00 4.98

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ 2019 102,804.00

Група грађана "др Александар Радојевић" 2019 255,165.00

Прилог 5: Прилози физичких и правних лица ГФИ за 2019. годину

Политички субјекти
Година

извештаја
Прилози физичких лица политичком субјекту

Прилози правних лица и међународних удружења
политичком субјекту

Број прилога
физичких лица

Прилози физичких лица по
политичком субјекту

Број прилога правних лица
Прилози правних лица и
међународних удружења

политичком субјекту

Српска монархистичка странка Српска Слога 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Нови људи за нови Бојник" 2019 .00 .00 .00 .00

СРПСКА ЛИГА 2019 .00 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ
ЗВОРНИК-КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН

2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И НАША
СЕЛА''

2019 .00 .00 .00 .00

Странка Руса Србије 2019 .00 .00 .00 .00

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ 2019 .00 .00 .00 .00

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ
КАЊИЖУ – ТАНДАРИ

2019 .00 .00 .00 .00

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД 2019 .00 .00 .00 .00

Зелена странка - Зелена страна 2019 .00 .00 .00 .00

група грађана избор за нашу општину 2019 1.00 23,400.00 .00 .00

Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА НАШУ
ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ''

2019 .00 .00 .00 .00

ГГ Доста је било Бечеј 2019 .00 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО ПРЕДОЛАЦ" 2019 .00 .00 .00 .00

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ ВПРЕД! 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 .00 .00 .00 .00

Странка за Санџак 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана Зоран Дудварски 2019 .00 .00 .00 .00
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Јединствена Србија 2019 .00 .00 .00 .00

Демократска партија Санџака 2019 4.00 148,820.00 .00 .00

Покрет социјалиста 2019 166.00 9,922,127.16 2.00 23,000.00

Демократски савез Хрвата у Војводини 2019 2.00 69,191.00 .00 .00

Покрет обнове краљевине Србије 2019 53.00 3,930,517.42 1.00 15,000.00

Група грађана "Пиротска нова снага-Димитрије
Видановић-Душан Митић"

2019 .00 .00 .00 .00

Заједно за Војводину 2019 .00 .00 .00 .00

Уједињена сељачка странка 2019 7.00 202,000.00 .00 .00

Странка мађарског јединства 2019 .00 .00 .00 .00

Партија за демократско деловање 2019 1.00 50,000.00 .00 .00

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав Стајковац 2019 .00 .00 .00 .00

Санџачка народна партија 2019 .00 .00 .00 .00

Странка војвођанских Словака 2019 .00 .00 .00 .00

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА
САНЏАКА

2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага народа" 2019 .00 .00 .00 .00

Демократска партија Бугара 2019 1.00 14,000.00 .00 .00

Група грађана "Милорад Солдатовић" 2019 .00 .00 .00 .00

Лига социјалдемократа Војводине 2019 .00 .00 .00 .00

Политичка странка "Зелени-Социјална правда" 2019 .00 .00 2.00 86,400.00

Ромска демократска странка 2019 .00 .00 .00 .00

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 3.00 54,000.00 .00 .00

Савез бачких Буњеваца 2019 .00 .00 1.00 186,000.00

Демократска партија 2019 5.00 166,050.00 .00 .00

Заједно за Србију 2019 .00 .00 .00 .00

Демократска странка Србије 2019 2.00 21,000.00 .00 .00

Црногорска партија 2019 .00 .00 .00 .00

Покрет за демократски прогрес 2019 .00 .00 .00 .00

Демократска унија Албанаца 2019 .00 .00 .00 .00

Странка демократске акције Санџака 2019 .00 .00 .00 .00

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК 2019 50.00 13,706,844.00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" 2019 .00 .00 .00 .00

Нова Србија 2019 .00 .00 .00 .00

Социјалдемократска партија Србије 2019 1.00 48,000.00 .00 .00

Миломир Љубић Сложно 2019 .00 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-
ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ

БЕОГРАД"
2019 .00 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-
ГРАДОНАЧЕЛНИК"

2019 .00 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ 2019 1.00 7,000.00 .00 .00

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН" Томислав
Шалетић

2019 .00 .00 .00 .00

 Доста је било - Саша Радуловић-Савски венац 2019 .00 .00 .00 .00

Бошњачка демократска заједница 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Др. Дарко Благојевић" Кучево 2019 .00 .00 .00 .00

„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“-
Стари Град

2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Миломир Зорић" 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана Доста је било-Саша Радуловић"
Нови Сад

2019 .00 .00 .00 .00

Доста је било-Саша Радуловић Суботица 2019 .00 .00 .00 .00

Грађански савез Мађара 2019 .00 .00 .00 .00

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 2019 1.00 10,000.00 .00 .00

Доста је било - Саша Радуловић - Рума 2019 .00 .00 .00 .00

Демократска заједница војвођанских Мађара 2019 .00 .00 .00 .00

Народни слободарски покрет 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана Староседеоци Краљева и околине
- Саво Вељковић

2019 .00 .00 .00 .00

ГГ "Раваница"Ћуприја 2019 .00 .00 .00 .00

Савез војвођанских Мађара 2019 31.00 1,028,454.00 .00 36,000.00

Социјалистичка партија Србије 2019 216.00 56,425,572.00 2.00 329,000.00

Влашка народна странка 2019 4.00 165,400.00 .00 .00
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Странка слободе и правде 2019 13.00 523,564.74 1.00 9,500,000.00

"То смо ми"-природни покрет "Това сме ние"-
природно движение

2019 .00 .00 .00 .00

Демократска странка 2019 88.00 709,090.50 .00 .00

Социјалдемократска странка 2019 2.00 41,000.00 .00 .00

Српска напредна странка 2019 2,395.00 94,356,500.00 .00 .00

Републиканска странка - Републиканус парт 2019 .00 .00 3.00 106,000.00

Народна странка 2019 58.00 8,052,935.00 .00 .00

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић 2019 .00 .00 .00 .00

Доста је било - Саша Радуловић- Звездара 2019 .00 .00 .00 .00

Истина-Адавиера 2019 1.00 240,000.00 .00 .00

Партија уједињених пензионера Србије 2019 8.00 194,880.00 .00 .00

Српска странка Заветници 2019 12.00 700,800.00 .00 .00

Клуб љубитеља Лазаревца 2019 .00 .00 .00 .00

Српска радикална странка 2019 1.00 48,000.00 .00 .00

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ 2019 .00 .00 .00 .00

Странка Буњевци грађани Србије 2019 .00 .00 .00 .00

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ 2019 .00 .00 .00 .00

Српски патриотски савез 2019 32.00 729,731.00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир Стојановић-
Адвокат Срђан Алексић-Искрено за

2019 .00 .00 .00 .00

Српски покрет обнове 2019 1.00 10,000.00 .00 .00

Уједињена партија Рома 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана Нови почетак 2019 .00 .00 .00 .00

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА 2019 1.00 501,272.00 1.00 50,000.00

Сами Салиху-покрет за реформе демократске
партије Албанаца 

2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "Свилајнац чува будућност" 2019 .00 .00 .00 .00

Народна сељачка странка 2019 .00 .00 .00 .00

Бошњачка грађанска странка 2019 .00 .00 .00 .00

Монархистички фронт 2019 .00 .00 .00 .00

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана За живот Лапова 2019 .00 .00 .00 .00

Руска странка 2019 .00 .00 .00 .00

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица 2019 .00 .00 .00 .00

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША РАДУЛОВИЋ
СМЕДЕРЕВО

2019 .00 .00 .00 .00

Влашка странка  2019 6.00 104,979.00 .00 .00

Група грађана “За нашу Општину”  Ада 2019 .00 .00 .00 .00

Демократска партија Албанаца 2019 .00 .00 .00 .00

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана "др Александар Радојевић" 2019 .00 .00 .00 .00

Група грађана Верислав Велисављевић-Верче 2019 .00 .00 .00 .00

Прилог 6: Списак ревизорских кућа за ГФИ у 2019. години

Политички субјект Назив Ревизорске куће

Српска монархистичка странка Српска Слога нема

Група грађана "Нови људи за нови Бојник" нема

СРПСКА ЛИГА нема

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ ЗВОРНИК-КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН нема

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И НАША СЕЛА'' нема

Странка Руса Србије нема

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ нема

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ нема

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД нема

Зелена странка - Зелена страна KAPITAL REVIZIJA  doo Novi Sad

Група грађана избор за нашу општину нема
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Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА НАШУ ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ'' нема

ГГ Доста је било Бечеј Прва ревизија доо Београд

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО ПРЕДОЛАЦ" нема

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ ВПРЕД! Libra Audit doo Novi Sad

Група грађана "Позитивна Мачва" ACA Professional Audit Company doo Beograd

Странка за Санџак Finodit doo Beograd

Група грађана Зоран Дудварски Privredni savetnik-Revizija

Јединствена Србија EuroAudit doo Beograd

Демократска партија Санџака Auditing doo Vrnjačka Banja

Покрет социјалиста FINREVIZIJA doo  Beograd

Демократски савез Хрвата у Војводини Finodit doo Beograd

Покрет обнове краљевине Србије EuroAudit doo Beograd

Група грађана "Пиротска нова снага-Димитрије Видановић-Душан Митић" FINREVIZIJA doo  Beograd

Заједно за Војводину Libra Audit doo Novi Sad

Уједињена сељачка странка Stanišić doo Beograd

Странка мађарског јединства Libra Audit doo Novi Sad

Партија за демократско деловање Kreston MDM

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав Стајковац Saldo Revizija doo

Санџачка народна партија Finodit doo Beograd

Странка војвођанских Словака Milinković Audit

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА Finodit doo Beograd

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага народа" нема

Демократска партија Бугара Прва ревизија  доо Београд

Група грађана "Милорад Солдатовић" нема

Лига социјалдемократа Војводине Libra Audit doo Novi Sad

Политичка странка "Зелени-Социјална правда" RSM Serbia d.o.o., Beograd

Ромска демократска странка Invent Revizija doo Novi Sad

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав Invent Revizija doo Novi Sad

Савез бачких Буњеваца Finodit doo Beograd

Демократска партија Finodit doo Beograd

Заједно за Србију CODEX AUDIT doo Beograd

Демократска странка Србије MC GlobalAudit doo Beograd

Црногорска партија нема

Покрет за демократски прогрес Finodit doo Beograd

Демократска унија Албанаца Finodit doo Beograd

Странка демократске акције Санџака Finodit doo Beograd

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК Finodit doo Beograd

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" нема

Нова Србија Finexpertiza doo Beograd

Социјалдемократска партија Србије RSM Serbia doo Beograd

ГГ Миломир Љубић Сложно нема

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
НОВИ БЕОГРАД"

Privredni savetnik-Revizija doo Beograd

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ГРАДОНАЧЕЛНИК" Privredni savetnik-Revizija doo Beograd

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ Прва ревизија доо Београд

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН" Томислав Шалетић IJFR-Institut za javne finansije I računovodstvo Niš

 Доста је било - Саша Радуловић-Савски венац FINREVIZIJA doo  Beograd

Бошњачка демократска заједница Finodit doo Beograd

Група грађана "Др. Дарко Благојевић" Кучево нема

„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“-Стари Град FINREVIZIJA doo Beograd

Група грађана "Миломир Зорић" SAVICA DOO BEOGRAD
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Група грађана Доста је било-Саша Радуловић" Нови Сад Libra Audit doo Novi Sad

Доста је било-Саша Радуловић Суботица Libra Audit doo Novi Sad

Грађански савез Мађара FINREVIZIJA doo  Beograd

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ SAVICA DOO BEOGRAD

Доста је било - Саша Радуловић - Рума FINREVIZIJA doo Beograd

Демократска заједница војвођанских Мађара FINREVIZIJA doo Beograd

Народни слободарски покрет Vinčić doo Novi Beograd

Група грађана Староседеоци Краљева и околине - Саво Вељковић нема

ГГ "Раваница"Ћуприја AKSIOS REVIZIJA doo Novi Sad

Савез војвођанских Мађара Finodit doo Beograd

Социјалистичка партија Србије Vinčić doo Novi Beograd

Влашка народна странка Kreston MDM

Странка слободе и правде Cube Audit doo Beograd

"То смо ми"-природни покрет "Това сме ние"-природно движение IJFR-Institut za javne finansije I računovodstvo Niš

Демократска странка MC Global Audit doo Beograd

Социјалдемократска странка Kreston MDM REVIZIJA doo Beograd

Српска напредна странка Milinković Audit doo Beograd

Републиканска странка - Републиканус парт Прва ревизија  доо Београд

Народна странка Baker Tilly WB revizija doo Beograd

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић FINREVIZIJA doo Beograd

Доста је било - Саша Радуловић- Звездара FINREVIZIJA doo Beograd

Истина-Адавиера SRBO AUDIT doo Beograd

Партија уједињених пензионера Србије Finodit doo Beograd

Српска странка Заветници LEGE ARTIST AUDIT doo Beograd

Клуб љубитеља Лазаревца Finodit doo Beograd

Српска радикална странка Audit Milenković doo Beograd

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ KRESTON MDM REVIVAL doo Beograd

Странка Буњевци грађани Србије нема

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ нема

Српски патриотски савез CODEX AUDIT doo Beograd

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир Стојановић-Адвокат Срђан Алексић-Искрено за нема

Српски покрет обнове DFK Konsultant-Revizija doo Beograd

Уједињена партија Рома KRESTON MDM REVIVAL doo Beograd

Група грађана Нови почетак нема

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА KRESTON MDM REVIZIJA doo Beograd

Сами Салиху-покрет за реформе демократске партије Албанаца KRESTON MDM REVIZIJA doo Beograd

Група грађана "Свилајнац чува будућност" Advisory&Finance MB doo Beograd

Народна сељачка странка IJFR-Institut za javne finansije I računovodstvo Niš

Бошњачка грађанска странка нема

Монархистички фронт нема

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА нема

Група грађана За живот Лапова KRESTON MDM REVIZIJA doo Beograd

Руска странка нема

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица                      FINREVIZIJA doo  Beograd

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША РАДУЛОВИЋ СМЕДЕРЕВО Прва ревизија  доо Београд

Влашка странка  IJFR-Institut za javne finansije I računovodstvo Niš

Група грађана “За нашу Општину”  Ада нема

Демократска партија Албанаца KRESTON MDM REVIZIJA  doo Beograd

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ нема

Група грађана "др Александар Радојевић" нема
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Прилог 7: Политички субјекти који нису доставили ГФИ за 2019. годину

Назив политичког субјекта Тип политичког субјекта МБ политичког субјекта Година извештаја

Санџачка демократска партија Политичка странка 17116606 2019

Либерално демократска партија Политичка странка 17639129 2019

Демохришћанска странка Србије Политичка странка 17165348 2019

Социјалдемократска унија Политичка странка 17336487 2019

Народна партија Политичка странка 08895147 2019

Реформисти Војводине Политичка странка 8211957 2019

Демократска странка војвођанских Мађара Политичка странка 2019

Демократска партија Македонаца Политичка странка 2019

Демократска заједница Хрвата Политичка странка 8880026 2019

Санџачка либерална странка Политичка странка 17549332 2019

Демократски савез Бугара Политичка странка 6274722 2019

Партија Бугара Србије Политичка странка 17715607 2019

Реформистичка странка Политичка странка 17628631 2019

Демократска левица Рома Политичка странка 17751018 2019

Зелени Србије Политичка странка 17702254 2019

Грађанска иницијатива Горанаца Политичка странка 2019

Демократски покрет Румуна Србије Политичка странка 17217941 2019

Ромска партија Политичка странка 08820279 2019

Народни покрет Санџака Политичка странка 2019

Русинска демократска странка Политичка странка 8918856 2019

Војвођанска партија Политичка странка 8846529 2019

Ромска странка Јединство Политичка странка 17715771 2019

Комунистичка партија Политичка странка 17801236 2019

Странка модерне Србије Политичка странка 17836536 2019

Покрет за развој Србије Политичка странка 17837729 2019

Унија Рома Србије Политичка странка 2019

Буњевачка странка Политичка странка 2019

Бошњачка народна странка Политичка странка 17824317 2019

Група Грађана "Златиборски поглед" Група грађана 2019

Група грађана и привредника "Нови људи за Нову Варош" Група грађана 17635182 2019

Уједињени региони Србије - УРС Политичка странка 17835068 2019

Доста је било - Саша Радуловић Група грађана 2019

Словачка демократска странка Политичка странка 2019

Нова странка Политичка странка 2019

Група грађана "Двери, пољопривредници и омладина" Група грађана 2019

ГГ "Коалиција за Пирот - Владан Васић" Група грађана 2019

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА НАПРЕДНУ И СЛОБОДНУ
ОПШТИНУ

Група грађана 2019

СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ Политичка странка 17884727 2019

Радикали Голупца за радикалне промене Група грађана 2019

Група грађана Саша Радуловић Група грађана 2019

Савез грађана - ЦИВИЛ Група грађана 28161522 2019

Активна Србија Политичка странка 17838156 2019

Група грађана "Доста је било - Саша Радуловић" Сомбор Група грађана 2019

Група драђана "Доста је било - Саша Радуловић" Панчево Група грађана 2019

ГГ "Искорак - др Звонко Благојевић" Група грађана 28189524 2019

Група грађана "Др Стојанча Арсић - за бољи Бујановац" Група грађана 2019

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић Нови Београд Група грађана 2019

Покрет заједно за Љубовију Група грађана 28180586 2019

Демократска унија рома Политичка странка 17828517 2019

НОВИ КОНЦЕПТ ДРУГАЧИЈИ ПАРАЋИН Група грађана 2019

Група грађана Уружење грађана Сомбор за све Група грађана 2019

Српски препород Политичка странка 2019

ПОКРЕТ ЗА БОЉУ ОПШТИНУ КНИЋ Група грађана 28177780 2019

Грађанска странка Грка Србије Политичка странка 2019

Словаци Напред Политичка странка 2019
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Јединствена Руска странка Политичка странка 2019

БЕЛИ - САМО ЈАКО, ЛУКА МАКСИМОВИЋ Група грађана 2019

Покрет вршачка регија - европска регија за белу цркву -
Верољуб Русован

Група грађана 2019

АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ Политичка странка 17878913 2019

Народни покрет Србије Политичка странка 17896598 2019

Народни покрет Група грађана 2019

ГГ-др Стана Миљковић - ИСТИНА Група грађана 2019

"Доста је било" - Саша Радуловић-Врачар Група грађана 28134215 2019

Група грађана "др Александар Радојевић" Група грађана 2019

Група грађана За здраву Србију -Милан Стаматовић Група грађана 2019

Група грађана Грађанска листа-Зоран Кнежевић Група грађана 2019

Група грађана Верислав Велисављевић-Верче Група грађана 2019

Група Грађана Наша села наша одговорност-Војислав
Мркшић

Група грађана 2019

Боља србија Политичка странка 17854852 2019

РУМУНСКА ПАРТИЈА Политичка странка 08776393 2019

ГРУПА ГРАЂАНА "УЈЕДИЊЕНИ ПОБЕЂУЈЕМО. ЗА
СЕВОЈНО. ЗА СРБИЈУ"

Група грађана 2019

Група Грађана Доста је било и Двери - Да ови оду а да се они
не врате

Група грађана 2019

Група грађана "За Горњу Јабланицу" Медвеђа Група грађана 2019

ГРУПА ГРАЂАНА "DRAGAN ĐILAS - BEOGRAD OD-
LUČUJE,LJUDI POBEĐUJU!"

Група грађана 2019

Јака Србија - Silné Srbsko Политичка странка 17911112 2019

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ Група грађана 2019

ВЛАШКА СТРАНКА МОСТ Политичка странка 17911805 2019

Лазаревац наша кућа Група грађана 2019

Покрет за промене Група грађана 2019

Покрет за Жупу Група грађана 2019

За бољи Вршац Група грађана 2019

Покрет радника и сељака Ариље Група грађана 2019

За наше село Група грађана 2019

Покрет Грка Србиза Политичка странка 17864483 2019

"Миријево" Група грађана 2019

Темнићка алтернатива Група грађана 2019

ГГ Слога Група грађана 2019

Заједно за Баточину Група грађана 2019

"Доста је било пљачке, корупције и лоповлука" Група грађана 2019

"Наш човек" Група грађана 2019

Можемо боље Група грађана 2019

За средину у којој вреди живети Група грађана 2019

Цариброде мисли слободно Група грађана 2019

ПОКРЕТ ЗА ГРАЂАНСКУ СУБОТИЦУ МОЗГАЛОМ А
ПОЛГАРИ СЗАБАДКАЕРТ

Група грађана 2019

Нови људи за Нови Бојник Група грађана 2019

Врачар Врачарцима - Друштво за улепшавање Врачара Група грађана 28018789 2019

Доста је било Саша Радуловић - Врбас Група грађана 2019

Народна јака Србија Политичка странка 28201966 2019

Заједно и одлучно за општину Љиг Група грађана 2019

Група грађана Горан Јањић Група грађана 2019

Група грађана Гојко Марјановић Група грађана 2019

Група грађана Љубиша Спасић Група грађана 2019

Нови талас Група грађана 2019

Прилог 8: Приказ сталне и обртне имовине ГФИ за 2019. годину

Поллитички субјекти
Година

извештаја
Укупна стална имовина Укупна обртна имовина Укупна Актива
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Српска монархистичка странка Српска Слога 2019

Група грађана "Нови људи за нови Бојник" 2019

СРПСКА ЛИГА 2019

ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉИ МАЛИ ЗВОРНИК-КОСТЈЕРЧЕВИЋ ДРАГАН 2019 35,062.09 35,062.09

Група грађана  ''ЗА НАШ ГРАД И НАША СЕЛА'' 2019

Странка Руса Србије 2019

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ 2019

УКРОК- УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 2019

ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД 2019

Зелена странка - Зелена страна 2019 204,772.55 37,936.52 242,709.07

група грађана избор за нашу општину 2019

Група грађана,,УПП-ПОКРЕТ ЗА НАШУ ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ'' 2019

ГГ Доста је било Бечеј 2019 34,509.89 34,509.89

ГРУПА ГРАЂАНА "ДИСКО ПРЕДОЛАЦ" 2019

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – СЛОВÁЦИ ВПРЕД!ЦИ ВПРЕД! 2019 15,420.03 15,420.03

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019

Странка за Санџак 2019

Група грађана "Позитивна Мачва" 2019

Група грађана Зоран Дудварски 2019 .00 .00 .00

Јединствена Србија 2019 816,064.14 862,489.32 1,678,553.46

Демократска партија Санџака 2019

Покрет социјалиста 2019 2,893,202.46 2,893,202.46

Демократски савез Хрвата у Војводини 2019 1,332,066.00 3,137,614.18 4,469,680.18

Покрет обнове краљевине Србије 2019 106,883.00 106,883.00

Група грађана "Пиротска нова снага-Димитрије Видановић-Душан Митић" 2019

Заједно за Војводину 2019 12,460.00 12,460.00

Уједињена сељачка странка 2019 179,066.48 179,066.48

Странка мађарског јединства 2019 29,129.04 29,129.04

Партија за демократско деловање 2019 403,000.00 48,000.00 451,000.00

"Покрет за Жупу"-Мр Југослав Стајковац 2019 273,555.00 273,555.00

Санџачка народна партија 2019 63,024.49 63,024.49

Странка војвођанских Словака 2019 52,788.33 52,788.33

БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА 2019 1,587,234.59 5,167,621.76 6,754,856.35

Група грађана "Др Милан Лукић-Снага народа" 2019

Демократска партија Бугара 2019 474.19 474.19

Група грађана "Милорад Солдатовић" 2019

Лига социјалдемократа Војводине 2019 4,794,378.23 17,478,311.74 22,272,689.97

Политичка странка "Зелени-Социјална правда" 2019 30,180.94 30,180.94

Ромска демократска странка 2019 53,683.28 127,564.60 181,247.88

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 29,928.68 29,928.68

Савез бачких Буњеваца 2019 80,100.00 101,834.02 181,934.02

Демократска партија 2019 44,654.75 44,654.75

Заједно за Србију 2019 972,350.72 4,372,042.92 5,344,393.64

Демократска странка Србије 2019 4,581,823.63 199,605.35 4,781,428.98

Црногорска партија 2019

Покрет за демократски прогрес 2019 153,895.00 .00 153,895.00

Демократска унија Албанаца 2019 .00 .00

Странка демократске акције Санџака 2019 12,432,706.01 228,941.17 12,661,647.18

Покрет СНАГА СРБИЈА – БК 2019 1,426,859.41 1,426,859.41

ГРУПА ГРАЂАНА "ЈЕДАН ТИМ" 2019

Нова Србија 2019 2,454,605.19 2,454,605.19

Социјалдемократска партија Србије 2019 7,503,990.58 27,452,100.39 34,956,090.97

Миломир Љубић Сложно 2019 .00 .00 .00

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ЗА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД"

2019 89,630.26 89,630.26

ГРУПА ГРАЂАНА "АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ГРАДОНАЧЕЛНИК" 2019 1,373,114.44 1,373,114.44

ГРУПА ГРАЂАНА ЛОКАЛНИ ФРОНТ 2019 20,878.64 20,878.64

Група грађана "СВИ ЗА ПАРАЋИН" Томислав Шалетић 2019

 Доста је било - Саша Радуловић-Савски венац 2019 11,504.06 11,504.06

Бошњачка демократска заједница 2019 1,359.00 1,359.00

Група грађана "Др. Дарко Благојевић" Кучево 2019 91,895.89 91,895.89
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„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“-Стари Град 2019 12,377.86 12,377.86

Група грађана "Миломир Зорић" 2019 398.81 398.81

Група грађана Доста је било-Саша Радуловић" Нови Сад 2019 373,622.53 1,075,271.54 1,448,894.07

Доста је било-Саша Радуловић Суботица 2019 298,099.96 298,099.96

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав 2019 29,928.68 29,928.68

Грађански савез Мађара 2019 128,156.00 128,156.00

МАКЕДОНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 2019 2,024.50 2,024.50

Доста је било - Саша Радуловић - Рума 2019 80,458.95 80,458.95

Демократска заједница војвођанских Мађара 2019 279,376.87 416,764.57 696,141.44

Народни слободарски покрет 2019 126,280.00 141,271.00 267,551.00

Група грађана Староседеоци Краљева и околине - Саво Вељковић 2019

ГГ "Раваница"Ћуприја 2019 59,478.31 59,478.31

Савез војвођанских Мађара 2019 3,354,681.00 3,684,563.00 7,039,244.00

Социјалистичка партија Србије 2019 1,449,372,707.00 31,171,772.00 1,480,544,479.00

Влашка народна странка 2019 9,616.20 9,616.20

Странка слободе и правде 2019 .00 24,948.41 24,948.41

"То смо ми"-природни покрет "Това сме ние"-природно движение 2019 2,730.00 2,730.00

Демократска странка 2019 4,185,908.95 2,288,985.09 6,474,894.04

Социјалдемократска странка 2019 2,767,302.78 3,293,667.36 6,060,970.14

Српска напредна странка 2019 200,323,213.67 99,831,545.46 300,154,759.13

Републиканска странка - Републиканус парт 2019 .00 .00

Народна странка 2019 13,386.56 577,919.08 591,305.64

Група грађана Доста је било - Саша Радуловић 2019 12,159.20 12,159.20

Доста је било - Саша Радуловић- Звездара 2019 135,690.00 79,512.63 215,202.63

Истина-Адавиера 2019 1,102,945.38 2,585,933.91 3,688,879.29

Партија уједињених пензионера Србије 2019 3,015,259.00 9,478,979.00 12,494,238.00

Српска странка Заветници 2019 .00 .00

Клуб љубитеља Лазаревца 2019 78,499.00 78,499.00

Српска радикална странка 2019 10,046,569.00 135,959,508.00 146,006,077.00

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ 2019 2,339,297.83 523,666.20 2,862,964.03

Странка Буњевци грађани Србије 2019

СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ 2019

Српски патриотски савез 2019 8,003.44 8,003.44

ГРУПА ГРАЂАНА "Генерал Момир Стојановић-Адвокат Срђан Алексић-
Искрено за Ниш"

2019

Српски покрет обнове 2019 11,168,235.96 14,356,196.50 25,524,432.46

Уједињена партија Рома 2019

Група грађана Нови почетак 2019

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА 2019 46,326.41 46,326.41

Сами Салиху-покрет за реформе демократске партије Албанаца 2019

Група грађана "Свилајнац чува будућност" 2019

Народна сељачка странка 2019 79,198.00 79,198.00

Бошњачка грађанска странка 2019

Монархистички фронт 2019

СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 2019 .00 .00

Група грађана За живот Лапова 2019 19,740.44 19,740.44

Руска странка 2019 49,856.00 49,856.00

ГГ Странка Модерне Србије- Раковица                      2019

ДОСТА ЈЕ БИЛО САША РАДУЛОВИЋ СМЕДЕРЕВО 2019

Влашка странка  2019

Група грађана “За нашу Општину”  Ада 2019

Демократска партија Албанаца 2019 80,730.00 80,730.00

ГГ КЊАЗ - МИЛАН ЂОКИЋ 2019 43.00 43.00

Група грађана "др Александар Радојевић" 2019
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