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ПОГЛАВЉЕ 1: НАЛАЗИ КОНТРОЛЕ ГФИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И ГРУПА 
ГРАЂАНА

Демократска странка

I Опште информације

Седиште: Нушићева 6, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Милан Поповић 

Просечан број запослених: 64

II Број мандата

Укупан број мандата: 1651

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 18

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 57

Број одборничких мандата у градовима: 305

Број одборничких мандата у општинама: 1271

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године 

изражена у РСД и процентима (%)

ГФИ 2013
ГФИ 
2013 %

ГФИ 2014
ГФИ 
2014 %

ГФИ 2015
ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних 
извора

315.147.812 ,05 73,72 289.504.890,27 89,97 99.993.629,61 86,72

Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

100.874.848,09 23,59 5.954.916,97 1,85 12.532.026,11 10,86

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

159.000,00 0,04 15.330.000,00 4,77 0,00 0,00

Приходи од чланарине 11.075.400,00 2,59 10.401.709,75 3,23 2.465.600,00 2,14
Приходи од имовине 
политичког субјекта

4.375,58 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 251.398,80 0,06 581.920,01 0,18 325.366,62 0,28
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са 
кредитима и зајмовима

427.512.834,52 100,00 321.773.437,00 100,00 115.316.622,34 100,00

Режијски и текући трошкови 106.745.874,99 36,86 60.912.366,10 24,76 37.911.380,02 27,53
Трошкови рекламног 
материјала и публикација

8.332.181,38 2,88 34.879.243,97 14,18 54.990,00 0,04

Трошкови јавних догађаја 3.523.536,56 1,22 11.200.898,47 4,55 240.939,00 0,18
Зараде 79.564.628,69 27,48 41.744.380,75 16,97 30.300.828,00 22,00
Трошкови стручног 
усавршавања и 
оспособљавања, 
међународна сарадњa и рад 
са чланством

12.596.196,21 4,35 414.008,41 0,17 0,00 0,00

Други трошкови 78.809.549,65 27,21 96.870.904,01 39,37 69.189.407,96 50,25
Укупно расходи 289.571.967,48 100,00 246.021.801,71 100,00 137.697.544,98 100,00
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IV Налаз контроле

Упоредном анализом података из ГФИ и података из редовног годишњег финансијског 

извештаја,  који  је  странка  доставила  Агенцији  за  привредне  регистре,  утврђено  је  да 

исказани подаци који се односе на приходе и расходе нису једнаки, односно да су приходи у 

ГФИ приказани мање за РСД 23.622,34, а расходи за РСД 23.144,98. Подаци о имовини су 

једнако исказани у ГФИ и АПР извештају.

Упоредном анализом података наведених у ГФИ, са подацима добијеним од државних 

органа, пословних банака и подацима добијеним од правних и физичких лица, утврђено је 

следеће:

• Достављена  је  целокупна  документација  предвиђена  Законом  о  финансирању 

политичких активности;

• Политички субјект je приказао у свом ГФИ све  текуће рачуне које има отворене код 

пословних банака;

• Увидом у  БУ странка  је  исказала  вишак  расхода над  приходима у  износу  од РСД 

22.391.000,00.

Ревизију ГФИ политичке странке за 2014. годину извршило је предузеће “Codex audit” 

д.о.о. из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео основ за мишљење са резервом и навео 

је следеће:

• Ревизор  није  могао  да  се  увери  у  стање  исказаних  обавеза  у  финансијским 

извештајима  Демократске  странке  за  добављаче  који  нису  одговорили  на  послате 

захтеве за независну конфирмацију салда у укупном изосу од 111.293 хиљаде динара.

• Ревизор је у пасусу Скретање пажње указао на чињеницу да Демократска странка није 

вршила издвајања за стручно усавршавање, што је у супротности са чланом 19. став 3. 

Закона  о  финансирању политичких  активности,  који  налаже  да  средства  из  јавних 

извора  у  износу  од  најмање  5%  добијених  за  редован  рад  на  годишњем  нивоу, 

политички  субјект  треба  да  користи  за  стручно  усавршавање  и  оспособљавање, 

међународну сарадњу и рад са чланством.  

Не изражавајући резерву на дато мишљење, ревизор је скренуо пажњу такође на чињеницу да 

политички субјект у току 2015. и 2016. године и раније, није редовно измиривао своје обавезе 

према повериоцима.

Увидом у податке на интернет презентацији Народне банке Србије утврђено је да је 

политички субјект у 2015. години био непрестано у блокади од 05.06.2014. године до дана 

израде налаза контроле ГФИ. Износ блокаде на дан 21.06.2016. године износи 108.370.902,84 

динара. 

Приходи
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Политички  субјект  обезбеђује  у  својим  пословним  књигама  евиденцију  прилога 

физичких и правних лица, у складу са прописима.

Евиденције прилога физичких и правних лица које се воде на обрасцу Е-1, слаже се у 

потпуности са исказаним прилозима у ГФИ. 

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини, у 

складу са прописима.

Упоређивањем  износа  који  су  приказани  у  ГФИ,  утврђених  уплата  на  изводима 

текућих рачуна које политичка странка има отворене код пословних банака и података које су 

доставили Министарство финансија,  Покрајински секретаријат  за  финансије  и  Службе за 

финансије јединица локалних самоуправа, утврђено је да се приходи исказани у обрасцу ГФИ 

не слажу са стварно насталим приходима по основу новчаних средстава из јавних извора. 

Такође,  поједине  Службе  за  финансије  јединица  локалних  самоуправа,  нису  доставилe 

Агенцији тачне податке о пренетим средствима за редован рад. 

Укупан  износ  више  пријављених  новчаних  средстава  из  јавних  извора  које  је 

политичка странка приказала у обрасцу ГФИ износи РСД 281.419,57, док укупан износ мање 

пријављених новчаних средстава из јавних извора износи РСД 34.981,57. 

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

органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2014) износила је 44.525,33 

РСД1. 

Укупан износ прилога 356 физичких лица износио је РСД 12.532.026,11, док прилога 

правних лица у 2015. години није било. Сви прилози који су исказани у ГФИ су и утврђени. 

Увидом у интернет презентацију политичке странке утврђено је да нису објављени прилози 

три физичка лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне зараде:

• Жељко Родић из Панчева, износ прилога 51.600,00 динара;

• Јелена Спирић из Лесковца, износ прилога 68.000,00 динара (неновчани прилог) и 

• Васа Петровић из Новог Сада, износ прилога 57.600,00 динара.

Политички субјект је примио прилоге 117 физичких лица, чије појединачне вредности 

премашују износ једне просечне месечне зараде и сви прилози су објављени на интернет 

презентацији политичког субјекта у 2015.

Уплате  по  основу  прилога  од  физичких  лица  извршене  су  у  складу  са  Законом, 

односно преко текућег рачуна.

1

Податак о просечној месечној заради за 2015. годину коришћен је у контроли свих ГФИ-ја политичких 
субјеката наведених у Извештају.
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Политички субјект није узимао кредит код пословних банака ни за редован рад, ни за 

изборну кампању у току 2015. године. Политичка странка је у ГФИ исказала дуговање по 

основу кредита који је узет у 2012. години стање на дан 31.12.2015. године износ од РСД 0,  

док  је  на  крају  2014.  године  тај  дуг  износио  РСД 39.944.000,00.  У  току  2015.  године  за 

потребе контроле ГФИ Демократске странке за 2014. годину Агенција је упутила захтеве за 

доставу  података  у  вези  са  кредитом  из  2012.  године.  Према  конфирмацији  дуга  који  је 

Агенција добила од Развојне банке Војводине у стечају Нови Сад и предузећа “Multicom 

group”  д.о.о.  Београд,  утврђено  је  следеће:  Политичка  странка  је  08.06.2012.  године 

закључила  Уговор  о  краткорочном динарском кредиту  са  Развојном банком Војводине  из 

Новог Сада у износу од РСД 360.000.000,00 са роком враћања 6 месеци, намена кредита за  

обртна  средства.  Према  подацима  из  ГФИ за  2014.  годину,  политички субјект  је  исказао 

стање  дуга  по  основу  краткорочног  кредита  на  дан  01.01.2014.  године  износ  од  РСД 

166.318.683,08 и на дан 31.12.2014. године износ од РСД 39.944.522,82. Према подацима које 

је Агенција добила од Развојне банке Војводине - у стечају из Новог Сада о конфирмацији 

дуга Демократске странке на дан 31.08.2015. године, утврђено је да су салда дуговања која су 

исказана у ГФИ на дан 01.01. и 31.12.2014. године потврђена и тачна. Даље је утврђено, да је  

дуг политичке странке измирен у потпуности од стране правног лица “Multicom group” д.о.о. 

Београд,  према  Уговору  о  уступању  потраживања  и  преносу  хипотеке.  Развојна  банка 

Војводине у  стечају  је  доставила додатно доказ  да  је  обавестила Демократску  странку о 

поменутом уступању потраживања и преносу хипотеке дана 30.09.2015.  године на другог 

повериоца – пријемника “Multicom group” д.о.о.  Београд.   Истовремено,  упућен je  допис 

правном  лицу  “Multicom  group”  д.о.о.  Београд,  са  захтевом  да  достави  податке  и 

документацију о откупу целокупног потраживања Демократске странке, како би се утврдио 

међусобни правни однос између поменутог правног лица и политичке странке.  На основу 

одговора који је достављен Агенцији, потврђено је да је на правно лице “Multicom group” 

д.о.о.  Београд  уступљено  потраживање  Демократске  странке  према  Развојној  банци 

Војводине  према  Уговору  о  краткорочном кредиту  од  08.06.2012.  године  са  Анексом I  и 

Анексом  II.  Истовремено,  “Multikom  group”  д.о.о.  Београд  је  са  Демократском  странком 

закључило  и  Поравнање,  по  ком  странка  није  поступила,  те  је  пред  надлежним  судом 

“Multikom group” д.о.о. Београд покренуло поступак извршења.

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

чланом 12. Закона.

Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања 

у току 2015. године.

Исказани подаци у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1003, 1004 
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и 1005 су у потпуности једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ који се односе на  

приходе од чланарина, новчана средства из јавних извора и прилози физичких и правних 

лица.

Није утврђено да је политички субјект имао настале обавезе из претходних година 

према добављачима у земљи и иностранству које  су отписане у току 2015.  године,  стога 

приход политичке странке по основу отписа дуга, није исказан у обрасцу ГФИ. 

Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2015. години су исказани у 

ГФИ и то Реализовани позитивни ефекти валутне клаузуле обрачунате приликом наплата и 

плаћања,  Исправке  грешака  из  ранијих  година  које  нису  материјално  значајне,  Остали 

непоменути финансијски приходи и Приходи од накнада штета од физичких лица. 

Контролом  промета  по  текућем  рачуну  политичке  странке,  утврђена  је  уплата 

физичког лица Љубише Маринковића из  Пожаревца у износу од РСД 241.000,00. Политичка 

странка је овај податак односно уплату физичког лица у ГФИ исказала као Приход од накнада 

штета од физичких лица. 

Расходи 

Анализом расхода и провером промета по текућим рачунима утврђено је да се одлив 

средстава  са рачуна политичке странке односио на принудну наплату обавеза насталих у 

ранијем периоду према добављачима у земљи и на основу покренутих судских спорова.

Сви исказани трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада настали су у 

вези  са  функционисањем  и  пропагирањем  идеје  политичког  субјекта  и  сви  утврђени 

трошкови су приказани у ГФИ. Даље, утврђено је да се део исказаних трошкова односи на 

трошкове затезних камата по кредитима од банака у земљи, као и накнаде штете трећем лицу 

у износу од РСД 38.701.000,00, који одговара износу преосталог дела кредита који је странка 

узела од Развојне банке Војводине.

Политички субјект је имао исказане трошкове медијског оглашавања за редован рад у 

ГФИ, док трошкове медијског оглашавања за изборне кампање у 2015. години није исказао у 

ГФИ. Са друге стране, странка је исказала друге расходе по основу изборних кампања у току 

2015. године у ГФИ. 

Узимајући  у  обзир  чињеницу  да  је  политичка  странка  током  2015.  године  била  у 

блокади и на тај начин није била у могућности да врши плаћања било које врсте добара или  

услуга  није  потрошила  најмање 5% од укупних средстава  из  јавних извора добијених  за 

редован рад на трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и 

рад са чланством.

Исказани подаци у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1013 и 

1017, нису у потпуности једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ. Утврђено је да се 
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Трошкови зарада разликују за износ од РСД 2.348.172,00. 

Имовина 

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

подацима у ГФИ део IV Имовина, улози (сопствени извори) и обавезе политичког субјекта.

У  делу  ГФИ  Општи  подаци,  политички  субјект  је  навео  податак  да  је  оснивач 

Фондације  за  унапређење  демократије  “Љуба  Давидовић”  из  Београда,  мб  07565232  од 

20.03.1991. године.  Политички субјект нема исказане податке у ГФИ о учешћу у капиталу 

фондације.

Утврђено  је  да  политички  субјект  нема  исказаних  дуговања  за  робу/услуге  према 

добављачима у земљи и иностранству која су отписана у 2015. години, стога нема исказане 

приходе по основу отписа дуга.

Упоређивањем података  из  ГФИ са  подацима из  Биланса стања  који  се  односе  на 

стање  добављача  у  земљи и  иностранству  и  обавеза  по  кредитима,  утврђено  је  да  нема 

неслагања.

V Дуговања

Политичка странка исказала је  дуговање према добављачима у земљи, у износу од 

РСД 184.921.761,04 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Политички субјект није објавио на интернет презентацији прилоге три физичка лица у 

укупном износу од РСД 177.200,00;

• Политички субјект није потрошио најмање 5% од укупних средстава из јавних извора 

добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународну сарадњу и рад са чланством, с обзиром на чињеницу да је током 2015. 

године био у блокади. 
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Јединствена Србија

I Опште информације

Седиште: Железничка бб, Јагодина

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Ратко Стевановић

Просечан број запослених: 5

II Број мандата

Укупан број мандата: 168

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 7

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 1

Број одборничких мандата у градовима: 57

Број одборничких мандата у општинама: 103 

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 %

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 40.223.960,08 98,20 40.955.766,11 94,14 28.675.377,90 92,35
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица политичком 
субјекту

726.300,00 1,77 211.220,00 0,48 1.888.000,00 6,08

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

4.460,43 0,01 2.300.000,00 5,29 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 9.382,10 0,02 39.569,04 0,09 488.274,68 1,57
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

40.964.102,61 100,00 43.506.555,15 100,00 31.051.652,58 100,00

Режијски и текући трошкови 12.920.536,86 26,01 12.941.601,39 32,68 13.837.169,83 45,14
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

665.397,44 1,34 1.739.908,00 4,39 772.974,93 2,52

Трошкови јавних догађаја 9.264.473,40 18,65 5.164.381,00 13,04 4.136.677,46 13,50
Зараде 2.162.772,07 4,36 2.358.044,47 5,96 2.579.477,94 8,41
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

23.303.209,87 46,92 14.672.330,00 37,05 5.395.329,00 17,60

Други трошкови 1.352.455,67 2,72 2.722.661,84 6,88 3.934.674,05 12,83
Укупно расходи 49.668.845,31 100,00 39.598.926,70 100,00 30.656.303,21 100,00
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У статистичком прегледу прихода и расхода политичке странке за 2015. годину евидентно је да 

су приходи из јавних извора и даље доминантни, али значајно смањени. Треба узети у обзир 

чињеницу да у 2015. години није било већих избора, те је и то утицало на приходе као и на  

смањење  трошкова  рекламног  материјала.  Такође,  политичка  странка  није  имала  прилоге 

правних лица, док су се прилози физичких лица значајно увећали у односу на претходну годину. 

Евидентан је и тренд смањења трошкова стручног усавршавања из године у годину.

IV Налаз контроле

Достављена је целокупна документација предвиђена законом.

Политички субјект је у ГФИ исказао све текуће рачуне које има отворене код пословних 
банака.

Oвлашћени ревизор изразио је мишљење да је годишњи финансијски извештај за 2015. 

годину  политичке  странке  Јединствена  Србија  састављен,  по  свим  материјално  значајним 

питањима у складу са правилником и евиденцијама политичког субјекта.

Укупни  приходи  политичког  субјекта  исказани  у  ГФИ  за  2015.  годину  износе  РСД 

31.051.652,58 и слажу се са приходима исказаним у билансу успеха. Укупни расходи износе РСД 

30.656.303,21 и такође се слажу са расходима исказаним у билансу успеха. 

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

лица и правних лица (образац Е-1) у складу са прописима.

Евиденције  прилога  физичких и правних лица које  се  воде на  обрасцу Е-1,  слажу са 

исказаним прилозима у обрасцу ГФИ.

Политички  субјект  обезбеђује  у  својим  пословним  књигама  евиденцију  о  имовини 

(образац Е-2). 

Политичком субјекту дозначена су новчана средства из јавних извора за редован рад на 

текући рачун, која јој припадају из буџета Републике Србије, из буџета Аутономне покрајине 

Војводине и из буџета јединица локалних самоуправа, сходно Закону.

Политичка странка била је финансирана прилозима 10 физичких лица у укупном износу 

од  1.888.000,00  динара.  Сви  утврђени  прилози  приказани у  ГФИ објављени су  на  интернет 

презентацији политичког субјекта. Политички субјект није примио прилог физичког лица који 

премашује  максималну  вредност  давања  на  годишњем нивоу.  Уплате  по  основу  прилога  од 

физичких лица извршене су у складу са Законом.

Политички субјект се није задуживао код пословних банака.
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Није утврђено да је политички субјект имао настале обавезе из претходних година према 

добављачима у земљи које су отписане у 2015. години.

Расходи

Трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада односе се на функционисање и 

пропагирање идеје  политичког  субјекта  (рад  са  бирачима и чланством,  трошкове промоције, 

рекламног  материјала  и  публикација,  трошкове  зарада,  и  накнада  запослених,  комуналне 

трошкове, као и трошкове за друге сличне активности),  али су коришћени и за организоване 

посете Јагодини (аква парк, зоолошки врт, музеј воштаних фигура). Политичка странка је у 2015. 

години имала трошкове плаћених казни у износу од 2.320.000,00 динара због  недостављања 

извештаја  о  трошковима  изборне  кампање  у  складу  са  чланом  29.  Закона  о  финансирању 

политичких активности, а према пресуди Прекршајног апелационог суда у Београду.

Политички субјекат је приказао у ГФИ трошкове оглашавања путем билборда за редован 

рад.

Политички  субјект  средства  добијена  из  јавних  извора  у  износу  од  18,82%  укупних 

средстава добијених за финансирање редовног рада на годишњем нивоу, користио је за стручно 

усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством. У ГФИ ови трошкови 

исказани  су  у  износу  од  5.395.329,00  динара  и  односе  се,  као  и  претходних  година,  на 

организоване посете Јагодини (аква парк, зоолошки врт, музеј воштаних фигура).

Податак  са  позиције  АОП  1013  (трошкови  зарада,  накнада  зарада  и  остали  лични 

расходи)  из  АПР  извештаја  политичке  странке  (Биланс  успеха)  не  слаже  се  са  исказаним 

подацима у ГФИ. У Билансу успеха на овој позицији исказано је 5.421.000,00 динара, док је у 

ГФИ на позицији зарада исказано 2.579.477,94 динара.

У Статистичком извештају на позиција АОП 9018 нису исказани трошкови истраживања 

и  развоја,  док  су  у  ГФИ  исказани  трошкови  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством у износу од 5.395.329,00 динара.

Имовина

Евиденција о имовини није хронолишки вођења, обавезе према добављачима у земљи 

приказане су у обрасцу Е-2 у укупном износу, без појединачног навођења порекла обавезе и 

података о документу о фактурисаним/нефактурисаним обавезама.

Политички субјекат није оснивач задужбине/фондације.

Није утврђено да су исказана дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи за 

2014. годину отписана у току 2015. године.
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Подаци са позиција из АПР извештаја политичке странке (Биланс стања) слажу се са 

исказаним подацима  у  ГФИ који  се  односе  на  стање  добављача  у  земљи и иностранству и 

кредита.

V Дуговања

Политичка странка исказала је дуговање према добављачима у земљи, у износу од РСД 

20.654.693,89 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Приходи и расходи исказани у ГФИ и билансу успеха се слажу по укупним износима, али 

се не слажу по својој структури. 

• Као и претходних година, Јединствена Србија је новац предвиђен за стручна усавршавања 

и међународну сарадњу трошила на организоване посете аква парку, зоолошком врту и 

слично.
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Лига социјалдемократа Војводине

I Опште информације

Седиште: Трг младенаца 10, Нови Сад 

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Душан Бајић

Просечан број запослених: 9

II Број мандата

Укупан Број мандата: 123

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 6

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 10

Број одборничких мандата у градовима: 37

Број одборничких мандата у општинама: 70

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013- 2015. године изражена 

у РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 
%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 32.884.523,45 97,63 42.068.740,09 95,20 28.997.600,69 96,10
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

0,00 0,00 1.680.000,00 3,80 0,00 0,00

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приходи од чланарине 695.560,80 2,07 427.991,00 0,97 310.250,00 1,03
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 102.950,60 0,30 12.531,15 0,03 865.530,17 2,87
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

33.683.034,85 100,00 44.189.262,24 100,00 30.173.380,86 100,00

Режијски и текући трошкови 15.387.735,03 50,93 20.470.155,32 55,35 18.606.461,23 62,17
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

7.393.828,32 24,47 6.825.257,00 18,45 4.909.420,27 16,40

Трошкови јавних догађаја 446.200,05 1,48 758.039,99 2,05 1.312.020,00 4,38
Зараде 3.371.178,51 11,16 4.340.239,41 11,74 3.927.728,00 13,13
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

0,00 0,00 67.692,00 0,18 0,00 0,00

Други трошкови 3.611.726,77 11,96 4.525.083,32 12,23 1.171.751,34 3,92
Укупно расходи 30.210.668,68 100,00 36.986.467,04 100,00 29.927.380,84 100,00
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Лига  социјалдемократа  Војводине  је  у  2015.  години  имала  за  трећину  мање  укупне 

приходе у односу на 2014. годину. Томе је допринело смањење прихода из јавних извора, као и 

птпуни изостанак прилога физичких лица. На расходној страни су такође видљива смањења, 

осим трошкова јавних дигађаја, који су готово дуплирани.

IV Налаз контроле

Упоредном анализом података из ГФИ и података из редовног годишњег финансијског 

извештаја, који је странка доставила Агенцији за привредне регистре, утврђено је да су исказани 

подаци који се односе на приходе, расходе и имовину једнаки. 

Упоредном анализом података наведених у ГФИ, са подацима добијеним од пословних 

банака,  подацима добијеним од државних органа и са подацима добијеним од правних лица, 

утврђено је следеће:

Достављена је целокупна документација предвиђена законом.

Политички субјект  je  приказао у  свом ГФИ све  текуће рачуне  које  има  отворене код 

пословних банака и Управе за трезор.

Увидом у биланс успеха, странка је исказала вишак прихода над расходима у износу од 

РСД 236.000,00.

Ревизију ГФИ политичке странке за 2015. годину извршило је предузеће “Libra audit” 

д.о.о. из Новог Сада. У свом извештају, ревизор је навео да финансијски извештаји истинито и 

објективно, по свим материјално значајним аспектима,  приказују финансијски положај “Лига 

социјалдемократа Војводине”, Нови Сад, на дан 31. децембар 2015. године. Ревизор је у делу 

Скретање пажње навео:

Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

“ЛСВ”  Нови  Сад  није  у  потпусноти  усагласила  обавезе  према  повериоцу  ЈКП  “Новосадска 

Топлана” Нови Сад, на дан 321. децембар 2015. године. Ни алтернативним методама нисмо били 

у могућности да конфирмирамо наведена салда на односни датум. 

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

и правних лица на обрасцу Е-1 у складу са прописима.

Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са 

исказаним прилозима физичких и правних лица у обрасцу ГФИ. 

Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на 
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обрасцу Е-2 у складу са прописима. 

У поступку контроле утврђена су одређена неслагања у погледу истинитости приказаних 

података која се односе на дозначена новчана средства из јавних извора. Лига социјалдемократа 

Војводине приказала је  у  ГФИ мање средства из буџета Републике Србије у износу од РСД 

334.962,48.

Лига социјалдемократа Војводине није примила прилоге физичких лица и правних лица у 

току 2015. године.

Политички субјект није узимао кредит код пословних банака ни за редован рад, ни за 

изборну кампању у току 2015. године.

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

чланом 12. Закона. 

Исказани подаци у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1003, 1004 и 

1005, који се односе на приходе од чланарина, новчана средства из јавних извора и прилози 

физичких и правних лица, у потпуности су једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ. 

Утврђено  је  да  је  политички  субјект  исказао  у  ГФИ Приход  од  смањења  обавеза  по 

основу отписа у укупном износу од РСД 634.487,73. У спецификацији осталих прихода за 2015. 

годину, који је политичка странка доставила Агенцији на захтев, наведено је да се ови приходи 

односе на отпис обавеза по пресуди – застарело према ЈП ПТТ и на отпис застарело према више 

правних лица.  

Расходи 

Сви исказани трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада односе се на 

функционисање  и  пропагирање  идеје  политичког  субјекта  и  сви  утврђени  трошкови  су 

приказани у ГФИ.

Политички субјект је исказао трошкове медијског оглашавања за редован рад у ГФИ.

Политичка странка  од укупних средстава из јавних извора које је примила и исказала у 

ГФИ (РСД 28.997.600,69) добијених за редован рад није потрошила најмање 5% на трошкове 

стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством. 

Политички субјект није учествовао у изборним кампањама у 2015. години, те није ни 

имао расходе по том основу. 

Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1013 и 1017, 

нису у потпуности једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ. 
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Имовина 

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

подацима  у  обрасцу  ГФИ део  IV Имовина,  улози  (сопствени извори)  и  обавезе  политичког 

субјекта.

Политички  субјект  нема  исказане  финансијске  податке  у  ГФИ  о  учешћу  у  капиталу 

фондације, стога нема исказан податак нето вредности учешћа у капиталу задужбина/фондација.

Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи 

и иностранству која су отписана у посматраној години.

Упоређивањем података из ГФИ са подацима из Биланса стања који се односе на стање 

добављача у земљи и иностранству и обавеза по кредитима, утврђено је да нема неслагања.

V Дуговања

Политичка странка исказала је дуговање према добављачима у земљи, у износу од РСД 

18.771.707,71 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Лига социјалдемократа Војводине је у ГФИ приказала мање средства из буџета Републике 

Србије, него што јој је дозначено.

• Политички субјект није потрошио  најмање 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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Партија уједињених пензионера Србије

I Опште информације

Седиште: Топличин венац 11, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Владимир Јестратијевић

Просечан број запослених: 10

II Број мандата

Укупан Број мандата: 164

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 12

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 1

Број одборничких мандата у градовима: 46

Број одборничких мандата у општинама:105

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 
%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 64.509.961,85 90,41 65.502.989,03 83,11 49.083.069,30 90,90
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

364.026,80 0,51 481.409,00 0,61
213.560,00

0,40

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

80.202,97 0,11 21.970,00 0,03 0,00 0,00

Приходи од чланарине
5.784.003,00 8,11 3.726.087,20 4,73

3.302.160,06
6,10

Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 1.211.385,41 1,53
1.063.447,05

1,96

Други приходи
615.208,00 0,86 7.872.101,39 9,99

346.335,64
0,64

Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

71.353.402,62 100,00 78.815.942,03 100,00 54.008.572,05 100,00

Режијски и текући трошкови 27.415.417,74 70,40 44.126.860,88 56,12 28.377.050,64 57,95
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

45.940,00 0,12 18.917.864,59 24,06 3.432.028,91 7,00

Трошкови јавних догађаја 649.985,38 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Зараде 10.531.531,00 27,04 13.355.204,60 16,98 13.774.791,61 28,13
Трошкови стручног усавршавања 
и оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

300.126,88 0,77 816.024,50 1,04 2.351.357,06 4,80
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Други трошкови 0,00 0,00 1.418.279,46 1,80 1.036.904,11 2,12
Укупно расходи 38.943.001,00 100,00 78.634.234,03 100,00 48.972.132,33 100,00

Приходи и  расходи  политичког  субјекта  значајно  су  умањени  у  укупним износима,  а 

највеће промене се односе на приходе из јавних извора, као и режијске и трошкове рекламног 

материјала. 

IV Налаз контроле

ПУПС  није  доставио  целокупну  документацију  предвиђену  законом,  односно  није 

доставио копију Напомена уз финансијске извештаје.

Увидом у фотокопију регистрованог редовног финансијског извештаја који је политичка 

странка доставила АПР-у и њиховим поређењем са поднетим извештајем утврђено је да разлика 

између прихода и расхода приказана у билансу успеха износи РСД 5.616.000,00 док у ГФИ ова 

разлика износи РСД 5.036.440,00.  Трошкови зарада,  накнада зарада и  остали лични расходи 

(РСД 20.656.000,00)  у Билансу успеха исказани су  у већем износу у односу на  зараде (РСД 

13.774.791,61) исказане у делу расхода ГФИ.

Политички субјект  није исказао  у  ГФИ 16 текућих рачуна  отворених  код различитих 

пословних банака (укупан промет по неисказаним рачунима износи РСД 1.029.818,21).

Овлашћени ревизор изразио је мишљење са резервом. Основ за мишљење са резервом: 

У ГФИ у оквиру позиције 3.2.  Динарски (пословни) рачуни исказан је износ од 2.732 

хиљаде динара који није потврђен изводима пословних банака;

У ГФИ у оквиру позиције III Расходи политичког субјекта исказан је материјално значајан 

износ трошкова за које није презентована одговарајућа документација која би потврдила да су 

евидентирани трошкови заиста и настали. Ревизор није био у могућности да утврди тачан износ 

ових трошкова.

ПУПС  није  извршио  корекцију  упоредних  података  по  основу  исправке  материјално 

значајне грешке из ранијих година. Наиме, ревизор је, не изражавајући резерву у односу на дато 

мишљење,  скренуо  пажњу  на  чињеницу  да  је  ПУПС  у  2015.  години  извршио  исправку 

материјално значајне грешке из ранијег периода, а која се односи на укидање износа од 60.205 

хиљада  динара  евидентираног  у  ГФИ  у  оквиру  позиције  4-Остале  обавезе  у  корист  улога 

(нераспоређеног вишка прихода над расходима ранијих година). Поменути износ се односи на 

средства примљена из јавних извора у ранијим годинама за редован рад, који је требало исказати 
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у корист прихода тих година.

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

лица која се слаже са исказаним прилозима у ГФИ.

Политичком субјекту дозначена су новчана средства из јавних извора за редован рад на 

текући рачун, која јој припадају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и 

јединица локалних самоуправа, сходно Закону. Упоређивањем износа који су приказани у ГФИ, 

утврђених  уплата  на  изводима  рачуна  које  политичка  странка  има  отворене  код  пословних 

банака  и  података  које  су  доставили  Министарство  финансија,  Покрајински  секретаријат  за 

финансије и органи јединица локалних самоуправа утврђено је да се приходи у ГФИ не слажу са 

стварно насталим приходима по основу новчаних средстава из јавних извора.

Укупан  износ  неприказаних  односно  мање  приказаних  новчаних  средстава  из  јавних 

извора  је РСД 573.914,78, што значи да су приходи политичке странке потцењени у том износу.

Укупан износ више приказаних новчаних средстава из јавних извора је РСД 2.691.347,67, 

што значи да су приходи политичке странке прецењени у том износу.

Утврђено је да је 11 физичких лица дало прилоге политичком субјекту у укупном износу 

од РСД 213.560,00, и сви утврђени прилози приказани су у ГФИ. Вредност давања физичких 

лица није премашила износ просечне месечне зараде. Правна лица нису давала прилоге Партији 

уједињених пензионера Србије.

Уплате по основу прилога од физичких лица и чланарине нису извршене у складу са 

Законом, односно прилози и чланарине су готовински уплаћивани на рачун политичког субјекта, 

а незаконите уплате нису враћене у складу са Законом.

Политички субјект се није задуживао код пословних банака.

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

12. Закона. Удружења пензионера општина и градова уплаћивала су средства на рачун политичке 

странке по основу позајмице, а за неке уплате основ није познат.

Позајмице које је ПУПС примио у току 2014. године од Удружења пензионера општина 

Неготин, Кладово, Тутин и Блаце, политичка странка је вратила у току 2015. године.

Подаци са позиција из АПР извештаја политичке странке (Биланс успеха) слажу се са 

исказаним подацима у ГФИ који се односе на приходе од чланарина, новчана средства из јавних 

извора и прилога физичких лица.

Није утврђено да је политички субјект имао настале обавезе из претходних година према 
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добављачима у земљи и иностранству које су отписане у 2015. години.

Расходи

Трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада односе се на функционисање и 

пропагирање идеје  политичког  субјекта  (рад  са  бирачима и чланством,  трошкове промоције, 

рекламног  материјала  и  публикација,  трошкове  зарада,  и  накнада  запослених,  комуналне 

трошкове,  као  и  трошкове  за  друге  сличне  активности),  али  су  одређена  новчана  средства 

коришћена и за позајмице Општинској организацији пензионера Кнић и за донацију удружењу 

Прве жене Срема.

За  стручно усавршавање и оспособљавање,  међународну сарадњу и рад са  чланством 

потрошено је РСД 2.351.357,06, што чини 4,79% новчаних средстава добијених из јавних извора 

за редован рад.

Имовина

Евиденција о имовини политичког субјекта није вођена на начин прописан Правилником. 

Утврђено  је  да  у  делу  евиденције  који  се  односи  на  текуће  рачуне  подаци  нису  вођени 

хронолошки и да се не слажу са изводима пословних банака, што указује на то да политичка 

странка није водила евиденцију на основу веродостојне документације.

Политички субјекат није оснивач задужбине/фондације.

Није утврђено да су исказана дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи за 

2014. годину отписана у 2015. години. 

V Дуговања

Политичка странка исказала је дуговање према добављачима у земљи, у износу од РСД 

6.459.711,70 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Политички субјект  није  у  свом извештају  пријавио  све  текуће  рачуне,  преко  којих је 

остварен укупан промет од  РСД 1.029.818,21.

• Утврђено је да је ПУПС у 2015. години имао готовинске уплате прилога и чланарина, који 

нису враћени у складу са законом.

• Утврђена  су  одступања  у  приказаним  и  стварно  дозначеним  средствима  из  буџета 

локалних самоуправа.

• ПУПС  је  био  финансиран,  по  основу  позајмица,   од  стране  удружења  пензионера 
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различитих општина, а такође је и давао позајмице удружењима.

• Евиденција о имовини политичког субјекта није вођена на начин прописан законом. 
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Покрет социјалиста 

I Опште информације

Седиште: Доситејева 21/III, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Александар Вулин

Просечан број запослених: 1

II Број мандата

Укупан број мандата: 34

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 3

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 1

Број одборничких мандата у градовима: 10

Број одборничких мандата у општинама: 20

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 %

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 %

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 499.403,40 15,93 1.729.922,27 49,80 1.646.067,23 24,24
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

2.048.720,00 65,36 1.189.514,72 34,25 3.422.936,92 50,42

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

385.700,00 12,30 553.600,00 15,94 1.719.975,00 25,33

Приходи од чланарине 200.860,00 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 62,61 0,002 417,24 0,01 482,90 0,01
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

3.134.746,01 100,00 3.473.454,23 100,00 6.789.462,05 100,00

Режијски и текући трошкови 870.625,42 26,62 4.218.542,42 84,67 4.168.132,65 69,37
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

1.981.425,08 60,58 293.400,25 5,89 779.255,81 12,97

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зараде 0,00 0,00 120.465,00 2,42 492.530,00 8,20
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

418.800,00 12,80 349.600,00 7,02 568.590,00 9,46

Други трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно расходи 3.270.850,50 100,00 4.982.007,67 100,00 6.008.508,46 100,00

У 2015. години приходи политичког субјекта су се значајно увећали и то због пораста 
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прилога  физичких и правних лица.  У истом периоду,  повећали  су  се  и  трошкови,  нарочито 

трошкови рекламног материјала, зарада и стручног усавршавања.

IV Налаз контроле

Покрет  социјалиста  није  доставио  целокупну документацију  предвиђену  законом, 

односно Напомене уз финансијске извештаје политичког субјекта.

Приходи и расходи приказани у ГФИ су у потпуности једнаки са подацима приказаним у 

билансу успеха. 

Политички субјект  није исказао у ГФИ један текући рачун отворен код Комерцијалне 

банке а.д. Београд, а укупан промет по рачуну био је РСД 3.800,00.

Овлашћени  ревизор  дао  је  мишљење  да  годишњи  финансијски  извештај  истинито  и 

објективно, по свим материјално значајним питањима,  приказује имовину,  капитал и обавезе 

политичког субјекта на дан 31. децембра 2015. године, као и приходе и расходе за 2015. годину, у 

складу са Законом о финансирању политчких активности, Правилником о евиденцијама прилога 

и имовине, финансијском извештају и рачуноводственим прописима Републике Србије.

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

лица (образац Е-1) која се слаже са исказаним прилозима у ГФИ, али нису наведени датуми 

давања  прилога  и  бројеви  рачуна  са  којих  су  прилози  уплаћени.  У  обрасцу  Е-1  политички 

субјект није водио евиденцију прилога правних лица које је исказао у ГФИ.

У ГФИ приказано је 79 физичких лица која су дала прилоге у укупном износу од РСД 

3.422.936,92.

Увидом у промет рачуна политичког субјекта утврђено је да је укупан износ прилога од 

физичких лица РСД 3.424.775,922, а број физичких лица која су дала прилоге 86.

Уплате  по  основу  прилога  од  физичких  лица  нису  извршене  у  складу  са  Законом,  а 

незаконите уплате нису враћене у складу са Законом.  Физичка лица готовински су уплатила 

прилоге на рачун политичког субјекта у укупном износу од РСД 873.189,00, свака појединачна 

уплата прелази законски минимум.

Утврђено је да у ГФИ нису приказани прилози 11 физичких лица, у укупном износу од 

РСД 99.640,00.

2

Износ укључује и обуставе од пензија и зарада које су спомињу даље у тексту.
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На  рачунима  политичке  странке  нису  евидентиране  уплате пет  лица  која  су  у  ГФИ 

наведена као даваоци прилога. Укупан износ прилога ових лица који је приказан у ГФИ је РСД 

249.921,92.

У ГФИ прилози 13 физичких лица приказани су у већем износу од утврђених уплата тих 

лица на рачуну политичке странке, а укупна разлика износи РСД 361.201,00.

На  рачунима  политичке  странке  утврђене  су  уплате  од  Министарства  за  рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Инспектората за рад, Општине Темерин, Града Чачка 

и Дома за смештај и негу старих лица Прокупље, по основу обустава од пензија и зарада  у 

укупном износу  од  РСД 511.421,92.  Претпоставка  је  да  су  запослени  давали  прилоге  преко 

административне забране.

Политичком субјекту прилоге је дало петнаест правних лица у укупном износу од РСД 

1.719.975,00, а сви утврђени прилози приказани су у ГФИ.

На интернет презентацији политичког субјекта није објављен прилог од физичког лица 

Драгане  Косовић,  а  вредност  давања  премашила је  износ  једне  просечне  месечне  зараде  и 

износи РСД 52.530,00. Уплате су утврђене увидом у промет рачуна политичке странке, док у 

ГФИ прилог није приказан. 

Политички субјект се није задуживао код пословних банака.

Није утврђено да је политички субјект имао настале обавезе из претходних година према 

добављачима у земљи и иностранству које су отписане у 2015. години.

Расходи

Трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада односе се на функционисање и 

пропагирање идеје  политичког  субјекта  (рад  са  бирачима и чланством,  трошкове промоције, 

рекламног  материјала  и  публикација,  трошкове  зарада,  и  накнада  запослених,  комуналне 

трошкове, као и трошкове за друге сличне активности), али и на помоћ поплављенима.

Tрошкови оглашавања политичког субјекта путем билборда за редован рад приказани су у 

ГФИ.

За стручно усавршавање и оспособљавање,  међународну сарадњу и рад са  чланством 

потрошено је 568.590 динара, што чини 34,54% новчаних средстава добијених из јавних извора 

за редован рад.

Имовина

Политички субјект доставио је оверен образац Е-2, али у обрасцу није вођена евиденције 

имовине, односно нису унети подаци о имовини, капиталу и обавезама које политички субјект 
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поседује.

Политички субјекат није оснивач задужбине/фондације.

Није утврђено да су исказана дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи за 

2014. годину отписана у 2015. години.

V Дуговања

Политичка странка исказала је дуговање према добављачима у земљи, у износу од РСД 

1.138.075,18 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Покрет социјалиста није водио евиденцију давалаца прилога (правних лица) у складу са 

правилником.

• Укупан износ прилога физичких лица приказан у ГФИ је приближно једнак износу 

уплата утврђених провером текућих рачуна, али се подаци о висини појединих прилога 

као и самих давалаца прилога не слажу.

• Физичка лица готовински су уплатила прилоге на рачун политичког субјекта у укупном 

износу од РСД 873.189,00, а свака појединачна уплата прелази законски минимум.

• Политички субјект није објавио прилог на интернет презентацији, који прелази просечну 

месечну зараду.

• Политички субјект је исказао трошкове по основу помоћи поплављенима.

• Политички субјект није водио евиденцију о имовини у складу са законом.
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Савез војвођанских Мађара

I Опште информације

Седиште: Аге Мамужића 11/I, Суботица

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Мирјана Роњец

Просечан број запослених: 9

II Број мандата

Укупан Број мандата: 133

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 4

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 8

Број одборничких мандата у градовима: 23

Број одборничких мандата у општинама: 98

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у РСД и 

процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 
%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних 
извора

41.238.184,00 95,09 71.667.516,00 76,33 32.226.928,00 94,84

Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

2.053.485,00 4,74 2.240.523,00 2,39 1.729.712,00 5,10

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

75.272,00 0,17 1.654,00 0,00 130,00 0,00

Други приходи 0,00 0,00 9.979.809,00 10,63 15.252,00 0,06
Кредити и зајмови 0,00 0,00 10.000.000,00 10,65 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима 
и зајмовима

43.366.941,00 100,00 93.889.502,00 100,00 33.972.022,00 100,00

Режијски и текући трошкови 4.578.932,00 12,57 5.332.511,00 6,49 5.844.863,00 18,83
Трошкови рекламног материјала 
и публикација

2.726.149,00 7,49 6.021.031,00 7,33 766.416,00 2,47

Трошкови јавних догађаја 3.822.331,00 10,50 6.455.410,00 7,86 951.749,00 3,08
Зараде 11.096.917,00 30,48 24.270.992,00 29,55 13.548.360,00 43,62
Трошкови стручног усавршавања 
и оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

1.300.253,00 3,57 6.822.966,00 8,31 2.913.774,00 9,40

Други трошкови 12.886.837,00 35,39 33.228.504,00 40,46 7.008.818,00 22,60

Укупно расходи
36.411.419,00 100,00 82.131.414,00 100,00 31.033.980,00

100,00

Поредећи финансијске  показатеље  Савеза  војвођанских  Мађара  у  периоду  2013-2015. 
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година може се закључити да странка нема већих осцилација ни у приходима ни у расходима.

IV Налаз контроле

Упоредном анализом података из ГФИ и података из редовног годишњег финансијског 

извештаја, који је странка доставила Агенцији за привредне регистре, утврђено је да су исказани 

подаци који се односе на приходе, расходе и имовину једнаки. 

Упоредном анализом података наведених у ГФИ, са подацима добијеним од пословних 

банака, подацима добијеним од државних органа и других правних лица, утврђено је следеће:

− Није  достављена целокупна документација предвиђена законом (фотокопије извештаја 

који се подносе Агенцији за привредне регистре);

− Политички субјект je приказао у  ГФИ све текуће рачуне које има отворене код пословних 

банака и Управе за трезо;

− Увидом  у  БУ  странка  је  исказала  вишак  прихода  над  расходима  у  износу  од  РСД 

770.000,00.

Ревизију ГФИ политичке странке за 2015. годину извршило је предузеће “Finodit”  д.о.о. 

из Београда. У свом извештају, ревизор је навео да годишњи финансијски извештај истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима,  приказује имовину,  капитал и обавезе 

Савеза војвођанских Мађара, Суботица, на дан 31. децембра 2015. године, као и његове приходе 

и расходе за годину која се завршава на тај дан.  У делу  Скретање пажње  ревизор је  навео 

следеће: „Одредбама Статута СВМ је предвиђено да Савет СВМ одлучује о годишњем буџету. 

Нису нам презентовани докази да СВМ примењује праксу буџетирања, односно финансијског 

планирања прихода  и  расхода  политичких  активности,  као  ни  праћење  извршења годишњег 

буџета, уз евентуално вршење потребних и оправданих корекција и прилагођавање релевантних 

категорија, што би, сходно више пута понављаном и доследном становишту ревизије, било у 

функцији  ефикасног,  ефективног  и  економичног  управљања  финансијским  средствима 

политичког субјекта“.

Образац ГФИ је припремљен у складу са захтевима Закона о финансирању политичких 

активности (“Сл. Гласник РС”, број 43/2011 и 123/2015).

Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеним питањима.

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

и правних лица на обрасцу Е-1 у складу са прописима.
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Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са 

исказаним прилозима физичких и правних лица у обрасцу ГФИ. 

Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на 

обрасцу Е-2 у складу са прописима. 

Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из 

више  различитих  буџета,  и  нису  утврђена  неслагања  у  погледу  истинитости  приказаних 

података. 

Укупан  износ  прилога  67  физичких  лица  је  износио  РСД  1.729.712,00,  док  прилога 

правних лица у 2015. години није било. Сви прилози који су исказани у ГФИ су и потврђени 

контролом. 

Сви прилози физичких лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне 

зараде, политички субјект је објавио на интернет презентацији. 

Политички  субјект  је  примио  прилоге  13  физичких  лица  који  премашује  просечну 

месечну зараду.  Прилози су  објављени на  интернет презентацији странке.  Уплате  по основу 

прилога физичких лица извршене су у складу са Законом, односно преко текућег рачуна.  

Савез војвођанских Мађара није имала давања правних лица у 2015. години. 

Политички субјект није узимао кредит код пословних банака ни за редован рад, ни за 

изборну кампању у току 2015. године.

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

чланом 12. Закона. 

Политички  субјект  није  остварио  приходе  по  основу  изборних  кампања у  току  2015. 

године. 

Подаци исказани у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1003, 1004 и 

1005 су у потпуности једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ,  који се односе на Приходе 

од чланарина, новчана средства из јавних извора и прилози физичких и правних лица. 

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

земљи и иностранству које су отписане у 2015. години.

Приходи од смањења обавеза исказани су у ГФИ у делу Други приходи (у складу са 

прописима о рачуноводству).

Расходи

Сви исказани трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада односе се на 

функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта и  приказани су у ГФИ.
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Политички субјект је имао исказане трошкове медијског оглашавања за редован рад у 

ГФИ.

Политичка странка је потрошила више од законом предвиђених 5% од укупних средстава 

из  јавних  извора  добијених  за  редован  рад  на  трошкове  стручног  усавршавања  и 

оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством, односно на ове трошкове потрошено 

је РСД 2.913.774.

Имовина

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

подацима  у  обрасцу  ГФИ део  IV Имовина,  улози  (сопствени извори)  и  обавезе  политичког 

субјекта.

Политички  субјект  нема  исказане  финансијске  податке  у  ГФИ  о  учешћу  у  капиталу 

фондације, стога нема исказан податак нето вредност учешћа у капиталу задужбина/фондација.

Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи 

и иностранству која су отписана у посматраној години.

Упоређивањем података из ГФИ са подацима из Биланса стања који се односе на стање 

добављача у земљи и иностранству и обавеза по кредитима, утврђено је да нема неслагања.

V Дуговања

Политичка странка има исказане податке о дуговањима према добављачима у земљи у 

износу од РСД 231.742,00, на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Имајући у виду све горе наведено, може се закључити да је политички субјект у ГФИ  за 

2015. годину који је поднео Агенцији и приказао све податке, осим у делу који се односи 

на  начин  достављања  годишњег  финансијског  извештаја,  јер  уз  ГФИ  није  доставио 

фотокопије биланса стања, биланса успеха и напомене уз финансијски извештај.
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Социјалдемократска партија Србије

I Опште информације

Седиште: Дечанска 14, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Бранко Гогић

Просечан број запослених: 3

II Број мандата

Укупан број мандата: 86

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 10

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 2

Број одборничких мандата у градовима: 30

Број одборничких мандата у општинама: 44

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013
ГФИ 
2013 
%

ГФИ 2014
ГФИ 
2014 
%

ГФИ 2015
ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 41.535.546,25 87,90 47.927.859,57 99,08 30.754.070,64 99,05
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

3.472.160,00 7,35 334.500,00 0,69 48.000,00 0,15

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

1.300.000,00 2,75 12.000,00 0,02 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

945.395,10 2,00 99.530,63 0,21 92.817,84 0,30

Други приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 153.157,00 0,50
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

47.253.101,35 100,00 48.373.890,20 100,00 31.048.045,48 100,00

Режијски и текући трошкови 13.532.167,25 33,81 10.277.828,53 21,29 6.234.480,04 20,96
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

1.845.529,19 4,61 7.947.004,05 16,46 6.480.106,96 21,78

Трошкови јавних догађаја 1.372.171,82 3,43 273.082,00 0,57 338.860,00 1,14
Зараде 15.877.390,12 39,67 13.945.628,64 28,89 3.342.706,40 11,24
Трошкови стручног усавршавања 
и оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

809.400,00 2,02 6.561.707,21 13,59 4.013.033,30 13,50

Други трошкови 6.589.611,78 16,46 9.269.109,10 19,20 9.334.094,46 31,38
Укупно расходи 40.026.270,16 100,00 48.274.359,53 100,00 29.743.281,16 100,00
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Новчана средства из јавних извора су две године за редом, процентуално, готово једини 

приходи које остварује Социјалдемократска партија Србије. Странка је у 2015.години смањила и 

режијске  и текуће трошкове,  као и  трошкове рекламног материјала  и публикација,  а  највеће 

смањење види се у трошковима зарада, које сада износе четвртину износа приказаног у 2014. 

години.

IV Налаз контроле

Социјалдемократска  партија  Србије  је  у  законском  року  доставила  целокупну 

документацију предвиђену законом. 

Политички  субјект  је  на  интернет  презентацији  објавио  извештај  који  је  истоветан 

извештају који је достављен Агенцији. 

Ревизију ГФИ политичке странке за 2015.  годину извршило је  предузеће ИЕФ доо из 

Београда. У свом извештају изнео да годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по 

свим  материјално  значајним  питањима,  приказује  имовину,  капитал  и  обавезе 

Социјалдемократске  партије  Србије,  Београд,  на  дан  31.  децембра  2015.  године,  као  и  њене 

приходе и расходе за годину која се завршава на тај дан.

У   годишњем  финансијском  извештају  за  2015.  годину  Социјалдемократска  партија 

Србије исказала је  укупне приходе у износу од 30.894.887,00 динара и укупне расходе (који 

обухватају и трошкове оглашавања од РСД 4.526.535,84) у износу од РСД 34.269.817,00 што 

значи да су расходи били већи од прихода у укупном износу од РСД 3.374.930,00.

Приходи

Политички  субјекат  у  својим  пословним  књигама  обезбеђује  евиденцију  прилога 

физичких и правних лица.

Увидом у документацију политички субјекат је у својим пословним књигама обезбедио 

евиденцију о имовини у складу са Законом, која је достављена Агенцији на прописаном обрасцу.

Поређењем прихода из јавних извора исказаних у ГФИ за редован рад са подацима које је 

доставило Министарство финансија, Покрајински секретаријат за финансије, секретаријати за 

финансије  градова  и  општина,  као  и  са  подацима  исказаним кроз  изводе  пословних  банака 

утврђено је да су достављени подаци истоветни.

Поређењем прилога  за  редован  рад исказаних у  ГФИ и  прилива  по изводима  по том 

основу није утврђена разлика тј.  све уплате прилога физичких лица извршене су у складу са 

Законом у смислу начина уплата и износа уплаћених средстава. Највећи појединачни новчани 
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прилог за редован рад у 2015. години од стране физичких лица уплаћен је у износу од РСД 

48.000,00.

Контролом је утврђено да политички субјекат није имао у 2015. години прилоге од стране 

правних лица за редован рад.

Политички субјект  је  исказао приходе од имовине у износу од РСД 92.817,84 који се 

односе на приходе од камата по основу Уговора о штедњи, што је и потврђено увидом у промет 

по рачуну.

Политички  субјекат  је  испунио  обавезу  да  на  интернет  презентацији  објави  сваки 

појединачни прилог који прелази износ просечне месечне зараде у Републици Србији за годину 

која претходи години извештаја.

Поређењем  података  из  ГФИ  са  подацима  исказаним  кроз  изводе  пословних  банака, 

утврђено  је  да  политички субјект  није  био  финансиран  супротно  члану  12.  Закона  којим  је 

забрањено финансирање од стране појединих субјеката.

Политички субјекат у 2015. години, није се кредитно задуживао код пословних банака 

или других финансијских институција.

Пословни приходи исказани у билансу успеха слажу се са приходима исказаним у ГФИ.

Расходи

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови настали у 

вези  са  финансирањем  редовног  рада  односе  се  на  функционисање  и  пропагирање  идеје 

политичког субјекта и сви утврђени трошкови су приказани у ГФИ.

Политички  субјекат  је  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством у укупном износу од РСД 4.013.033,00 што у односу 

на укупно остварена средства за редован рад из јавних извора износи 13,04%, те је тиме испунио 

своју законску обавезу.

У билансу успеха исказани су пословни расходи у укупном износу од 2.840 хиљада што је 

у односу на исказане расходе у ГФИ мање за око 535 хиљада динара. Разлика  се односи на 

oстале пословне расходе - трошкове исправка грешака насталих у ранијем периоду.

Имовина

У  поступку  контроле  утврђено  је  да  је  образац  Е2  достављен  непопуњен,  потписан 

факсимилом и оверен од стране одговорног лица. 

У делу дугорочна резервисања и обавезе  политички субјекат  је  исказао укупан износ 

обавеза  од  РСД  858.635,00  од  чега  се  износ  од  РСД  857.074,00  односи  на  обавезе  према 
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добављачима у земљи а иунос од РСД 1.561,00 на остале краткорочне обавезе, што се слаже са 

подацима исказаним у Билансу стања.

V Дуговања

Политичка странка има исказане податке о дуговањима према добављачима у земљи у 

износу од РСД  509.049,18 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Контролом  је  утврђено  да  је  политички  субјект  доставио  непопуњен  образац  о 

евиденцији имовине.
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Социјалдемократска странка

I Опште информације

Седиште: Ватрослава Јагића 5, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Здравко Станковић

Просечан број запослених: 14

II Број мандата

Укупан број мандата: 8

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 8

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0

Број одборничких мандата у градовима: 0

Број одборничких мандата у општинама: 0

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2014 ГФИ 2014 % ГФИ 2015 ГФИ 2015 
%

Новчана средства из јавних извора 10.736.687,44 98,89 37.676.469,10 96,13
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица политичком субјекту 30.339,12 0,28 732.275,43 1,87
Прилози правних лица и међународних 
удружења политичком субјекту

90.556,52 0,83 333.950,00 0,85

Приходи од чланарине 0,00 0,00 451.150,00 1,15
Приходи од имовине политичког субјекта 0,00 0,00 0,00 0,00
Други приходи 1,19 0,00 1.359,23 0,00
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и зајмовима 10.857.584,27 100,00 39.195.203,76 100,00
Режијски и текући трошкови 2.061.826,33 18,29 10.721.949,54 26,30

Трошкови рекламног материјала и 
публикација

1.553.376,04 13,78 5.116.048,00 12,55

Трошкови јавних догађаја 4.532.022,69 40,19 2.294.051,00 5,63
Зараде 1.745.692,05 15,48 16.342.250,18 40,09
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународнe сарадњe и радa 
са чланством

600.000,00 5,32 2.250.000,00 5,52

Други трошкови 782.658,04 6,94 4.040.368,49 9,91
Укупно расходи 11.275.575,15 100,00 40.764.667,21 100,00

Сви приходи политичког  субјекта  су  значајно већи  у  2015.  години у  односу на  2014. 

годину, као и и трошкови. 
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IV Налаз контроле

Социјалдемократска странка  је у законском року доставила целокупну документацију 

предвиђену законом.

Политички  субјекат  је  на  интернет  презентацији  објавио  извештај  (ГФИ)  који  је 

истоветан извештају који је достављен Агенцији. 

Ревизију ГФИ политичке странке за 2015. годину извршило је предузеће Крестон МДМ 

ревизија  доо  из  Београда.  У  свом извештају  изнео  да  je  годишњи финансијски  извештај  на 

обрасцу Агенције зa борбу против корупције,  пo свему урађен у складу Законом о финансирању 

политичких активности и Правилником о евиденцијама прилога и имовине. Не изражавајући 

резерву пo овом питању, ревизор је скренуо пажњу да политичка странка није извршила редован 

годишњи попис у складу са чланом 16. Закона о рачуноводству.

Приходи

Политички субјекат  у  својим пословним књигама  обезбеђује  евиденцију  (Е1)  прилога 

физичких  и  правних  лица.  Поређењем  прилога  исказаних  у  ГФИ  и  евиденцијама  Е1  није 

утврђена разлика.

Увидом у документацију политички субјекат је у својим пословним књигама обезбедио 

евиденцију о имовини у складу са Законом, која је достављена Агенцији на прописаном обрасцу.

Поређењем прихода из јавних извора исказаних у ГФИ за редован рад са подацима које је 

доставило Министарство финансија, Покрајински секретаријат за финансије, секретаријати за 

финансије  градова  и  општина,  као  и  са  подацима  исказаним кроз  изводе  пословних  банака 

утврђено је да су достављени подаци истоветни.

Поређењем прилога  за  редован  рад исказаних у  ГФИ и  прилива  по изводима  по том 

основу, после извршених корекција – повраћаја погрешно уплаћених средстава, није утврђена 

разлика тј. све уплате прилога физичких лица извршене су у складу са Законом у смислу начина 

уплата и износа уплаћених средстава.  Највећи појединачни новчани прилог за редован рад у 

2015. години од стране физичких лица уплаћен је у износу од РСД 36.000,00.

Политички субјекат исказао је два новчана и један неновчани прилог од стране правних 

лица за редован рад у 2015. години. Највећи појединачни новчани прилог за редован рад у 2015. 

години од стране правних лица уплаћен је у износу од РСД 280.000,00.

Политичка партија је у ГФИ исказала пријем добра из члана 6. Закона, али није исказана 

вредност добра.

Политички субјект је приходе по основу чланарина у ГФИ, исказао у укупном износу од 
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РСД 451.150,00. Увидом у промет по рачунима политичког субјекта отворених код пословне 

банке утврђено је да су приходи од чланарина више приказани у ГФИ за РСД 47.600,00.

Политички  субјекат  је  испунио  обавезу  да  на  интернет  презентацији  објави  сваки 

појединачни прилог који прелази износ просечне месечне зараде.

Политички субјекат у 2015. години, није се кредитно задуживао код пословних банака 

или других финансијских институција.

Приходи у ГФИ исказани су у већем износу у односу на пословне приходе у билансу 

успеха, разлика је хиљаду динара и односи се на остале прилоге.

Расходи

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови настали у 

вези  са  финансирањем  редовног  рада  односе  се  на  функционисање  и  пропагирање  идеје 

политичког субјекта и сви утврђени трошкови су приказани у ГФИ.

Политички  субјекат  је  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством у укупном износу од РСД 2.250.000,00 што у односу 

на укупно остварена средства за редован рад из јавних извора износи 5,97% и тиме је испунио 

своју законску обавезу.

Имовина

Увидом у документацију политички субјекат је у својим пословним књигама обезбедио 

евиденцију о имовини у складу са Законом, која је достављена Агенцији на прописаном обрасцу 

Е2. Контролом наведене евиденције нису утврђена одступање од података исказаних у ГФИ-у.

Политички субјект је у Билансу стања исказао стање добављача у земљи и иностранству у 

укупном износу од 110.374 хиљада динара што кореспондира са подацима исказаним у ГФИ-у.

V Дуговања

Политичка странка има исказане податке о дуговањима према добављачима у земљи у 

износу од РСД 109.336.101,56 на дан 31.12.2015. године.

Резиме

• Политички субјект је приходе по основу чланарина у ГФИ исказао у укупном износу од 

РСД  451.150,00.  Увидом  у  промет  по  рачунима  политичког  субјекта  отворених  код 

пословне банке утврђено је да су приходи од чланарина више приказани у ГФИ за РСД 

47.600,00.
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• Политичка партија је у  ГФИ исказала пријем добра из члана 6. Закона, али није исказала 

вредност добра.
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Социјалистичка партија Србије

I Опште информације

Седиште: Булевар Михајла Пупина 6, Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Дејан Бацковић

Просечан број запослених: 73

II Број мандата

Укупан Број мандата: 873

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 25

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 10

Број одборничких мандата у градовима: 143

Број одборничких мандата у општинама: 695

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 
%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних 
извора

130.116.937,67 50,96 264.748.616,00 53,27 95.060.763,38 46,14

Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

9.660.713,00 3,78 121.802.483,51 24,51 45.278.896,00 21,98

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

870.000,00 0,34 60.943.489,00 12,26 3.274.000,00 1,59

Приходи од чланарине 847.477,68 0,33 489.756,57 0,10 1.050.424,43 0,51
Приходи од имовине политичког 
субјекта

99.138.090,30 38,82 42.860.337,41 8,62 50.668.617,88 24,59

Други приходи 14.720.645,14 5,77 6.149.823,49 1,24 10.698.361,22 5,19
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима 
и зајмовима

255.353.863,79 100,00 496.994.505,98 100,00 206.031.062,91 100,00

Режијски и текући трошкови 112.606.950,62 41,14 109.918.663,95 19,72 75.424.073,23 41,42
Трошкови рекламног материјала 
и публикација

10.340.907,35
3,78

71.372.308,00 12,81 4.463.076,30 2,45

Трошкови јавних догађаја 14.504.336,60 5,30 312.864.914,87 56,14 0,00 0,00
Зараде 54.075.088,42 19,75 48.984.913,49 8,79 49.014.960,45 26,92
Трошкови стручног усавршавања 
и оспособљавања, међународна 
сарадњa и рад са чланством

1.014.167,25
0,37

4.617.117,08 0,83 4.800.000,00 2,64

Други трошкови 81.195.778,56 29,66 9.534.705,51 1,71 48.375.936,24 26,57
Укупно расходи 273.737.228,80 100,00 557.292.622,90 100,00 182.078.046,22 100,00

38



Иако  су  новчана  средства  из  јавних  извора  и  даље  процентуално  најзаступљенија  у 

приходима  политичког  субјекта,  она  су  значајно  смањена  у  2015.  години,  као  и  прилози 

физичких и правних лица. Дошло је до повећања прихода од чланарина, али су укупни приходи 

ипак само половина прихода остварених у 2014. години. Политичка странка је исказала приходе 

од  имовине  политичког  субјекта  у  укупном  износу  РСД  50.668.617,88,  што  преставља  раст 

прихода у 2015. години од имовине у односу на 2014. годину за преко 28%.

IV Налаз контроле

Социјалистичка партија Србије је у законском року доставила целокупну документацију 

предвиђену законом. 

Политички  субјекат  је  на  интернет  презентацији  објавио  извештај  који  је  истоветан 

извештају који је достављен Агенцији.

Ревизију ГФИ политичке странке за 2015. годину извршило је предузеће “Винчић” д.о.о. 

из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео основ за мишљење са резервом и навео следеће: 

„Са стањем на дан 31.12.2015. године странка није извршила свеобухватан попис потраживања и 

обавеза  на  начин  прописан  одредбама  члана  16.  Закона  о  рачуноводству  и  није  извршила 

усаглашавање стања са дужницима и повериоцима у довољној мери да би се уверили у реалност 

исказаних потраживања и обавеза, што је супротно одредбама члана 18. Закона о рачуноводству. 

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања горе изнетих извештај је истинито и објективно, по 

свим материјално значајним питањима, приказује имовину, капитал и обавезе "Социјалистичке 

партије Србије" на дан 31. децембра 2015. године, као и њене приходе и расходе за годину која се 

завршава на тај дан, у складу са Законом о финансирању политичких активности, Правилником 

о  евиденцијама  прилога  и  имовине,  годишњем  финансијском  извештају  и  извештају  о 

трошковима изборне кампање политичког субјекта и рачуноводственим прописима Републике 

Србије.  Без утицаја на дато мишљење,  остаје  обавеза Стручне службе Странке да успостави 

адекватан  систем  интерне  контроле  и  успостави  организацију  рачуноводства  на  начин  који 

омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних 

пословних промена у складу са одредбама чланова 7. до 10. Закона о рачуноводству“.

Политичка  странка  је  у  ГФИ-у  за  2015.  годину  пријавила  157  рачуна,  отворених  код 

пословних банака од чега су 144 коришћена за редован рад, а 13 за изборне активности у 2015. 

години. Поређењем са подацима које су доставиле пословне банке на захтев Агенције утврђено 

ја да политички субјект није пријавио 32 рачуна отворених код пословних банака (на којима није 
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било промета  у 2015.  години или је  промет био занемарљив и не  може битније  утицати на 

коначан извештај контроле ГФИ). 

Приходи

Политички субјекат је у складу са законом доставио евиденције о прилозима и имовини, а 

у поступку контроле је утврђено да кореспондирају подацима приказаним у ГФИ.

Поређењем прихода из јавних извора исказаних у ГФИ за редован рад са подацима које је 

доставило Министарство финансија, Покрајински секретаријат за финансије, секретаријати за 

финансије  градова  и  општина,  као  и  са  подацима  исказаним кроз  изводе  пословних  банака 

утврђено  је  да  постоји  разлика  од  РСД  14.454,00  која  представља  уплаћена  а  неприказана 

новчана средстсва из јавних извора општине Параћин (2014. године износ неприказаних прихода 

из јавних извора  Социјалистичке партије Србије износио је РСД 6.201.777,80). 

Поређењем прилога за редован рад исказаних у ГФИ и прилива по изводима на рачунима 

пословних банака по том основу, после извршених корекција – повраћаја погрешно уплаћених 

средстава, утврђена је разлика у износу од РСД 1.676.000,00 што предствља износ уплаћених, а 

неприказаних  7  прилога  физичких  лица  политичком  субјекту.  Остале  уплате  извршене  су  у 

складу са Законом у смислу начина уплата и износа уплаћених средстава. Највећи појединачни 

новчани прилог за редован рад у 2015. години од стране физичких лица уплаћен је у износу од 

РСД 770.000,00 динара.

Политички субјекат исказао је 8 новчаних прилога од стране правних лица за редован рад 

у 2015. години.  Највећи појединачни новчани прилог за редован рад у 2015. години од стране 

правних лица уплаћен је у износу од РСД 1.190.000,00.

Политички  субјекат  је  испунио  обавезу  да  на  интернет  презентацији  објави  сваки 

појединачни прилог који прелази износ просечне месечне зараде у Републици Србији за годину 

која претходи години извештаја.

Социјалистичка партија Србије је у ГФИ-у исказала укупно све друге приходе у износу 

од РСД 10.698.316,00, који се односе на исправке вредности из претхоног периода.

Политички субјекат у 2015. години, није се кредитно задуживао код пословних банака 

или других финансијских институција.

Поређењем биланса успеха који је поднет АПР-у за 2015. годину, политички субјекат је на 

позицијама АОП 1003, 1004 и 1005 исказао пословне приходе у износу од 144.664 хиљаде и 

приходе  од  нефинансијске  имовине  у  износу  од  52.982.  хиљаде  динара  што  укупно  износи 

197.659 хиљада динара. Поређењем са исказаним приходима од 206.031 хиљада динара у ГФИ 
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може се констатовати разлика између ова два извештаја у износу од 8.373 хиљада динара, а која 

се односи на приходе који не улазе у финансијски резултат (исправке грешака из ранијих година, 

остали финансијски приходи исправке рачуна и друго, приход од закупа непокретности који није 

наплаћен, приходи по основу превременог откупа станова, приход од усклађивања вредности 

станова у откупу и приход од средстава са прелазног рачуна исправке 2014).

Контролом  је  утврђено  да  је  дана  23.12.2015.  године  Пољосавет  доо  из   Лознице 

(мб:20728817) извршио уплату на текући рачун СПС ГО Лозница бр: 160-151140-34 износ од 

РСД 2.162.000,00 где је као основ наведен повраћај позајмице коју је СПС ГО Лозница дао том 

правном лицу 29.04.2013.  године.  Такође,  контролом је  утврђено да  је  Градска организација 

Резервних  војних  старешина  из  Лознице  извршила  повраћај  позајмице  у  износу  од  РСД 

113.000,00  СПС ГО Лозница у току 2015. године. 

Расходи

На основу доступне документације утврђено је да су сви исказани трошкови настали у 

вези  са  финансирањем  редовног  рада  коришћени  за  функционисање  и  пропагирање  идеје 

политичког субјекта и сви утврђени трошкови су приказани у ГФИ.

Политички  субјекат  је  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством у укупном износу од РСД 4.800.00,00, што у односу 

на укупно остварена средства за редован рад из јавних извора износи 6,36%, чиме је испунио 

своју законску обавезу.

Политички субјект је расходе по основу изборне кампање у току 2015. године исказао у 

годишњем финансијском извештају за 2015. годину у износу од РСД 12.815,00.

Контролом евиденције достављене на  обрасцу Е2 на позицији Обавезе  из  пословања-

Добављачи у земљи у односу на трошкове исказане у ГФИ нису утврђене битне разлике. 

Имовина
Контролом  евиденције  имовине  са  подацима  исказаним  у  ГФИ-у  утврђена  су мања 

одступања, која немају битног утицаја на коначан резултат контроле финансирања политичких 

активности.

Социјалистичка партија Србије је у 2015. години извршила исправку вредности имовине 

чија је вредност у односу на предходну годину увећана за РСД 1.096.654.451,00 (што представља 

увећање вредности имовине у односу на 2014. годину од 185%) и представља реалнији приказ 

вредности некретнина које политички субјект има у свом власништву.

У делу краткорочна потраживања и краткорочни пласмани исказана је вредност од РСД 
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36.727.153,00, што је за РСД 10.981.191,00 више у односу на претходну годину и односи на 

исказано увећање обавеза (дуговање) закупаца некретнина према политичком субјекту.

Контролом је утврђено да политички субјект није навео у извештају да је оснивач Фонда 

Светозар Марковић, нити је исказао податке о учешћу у капиталу Фонда.

Политички  субјект  је  у  Билансу  стања  дугорочне  обавезе  и  краткорочне  финансијске 

обавезе  и  обавезе  из  пословања  исказао  укупном  износу  од  219.452  хиљада  динара,  што 

кореспондира са подацима исказаним у ГФИ.

V Дуговања

Политичка странка има исказане податке о дуговањима према добављачима у земљи у 

износу од РСД  230.007.163,00 на дан 31.12.2015. године.

Резиме
• Политички субјект није пријавио 32 рачуна отворена код пословних банака на којима није 

било  промета  или  је  промет  био  занемарљив  и  не  може  битније  утицати  на  коначан 

извештај контроле;

• Утврђена је разлика у износу од РСД 14.454,00 што представља део износа уплаћених, а 

неприказаних новчаних средстава из јавних извора општине Параћин;

• Утврђена је разлика у износу од РСД 1.676.000,00 што представља износ уплаћених, а 

неприказаних 7 прилога физичких лица политичком субјекту;

• У 2015. години Пољосавет доо из  Лознице извршио уплату на текући рачун градски 

одбор СПС Лозница у износу од РСД 2.162.000,00, а као основ навео повраћај позајмице 

коју  је  градски  одбор  СПС  Лозница  дао  том  правном  лицу  у  2013.  години.  Градска 

организација Резервних војних старешина из  Лознице извршила повраћај  позајмице у 

износу од РСД 113.000,00 градском одбору СПС Лозница у току 2015. године;

• Политички субјект није исказао податке о учешћу у капиталу Фонда Светозар Марковић.
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Српска напредна странка

I Опште информације

Седиште: Палмира Тољатија 5/3,  Нови Београд

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Душица Николић

Просечан број запослених: 46

II Број мандата

Укупан број мандата: 1540

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 134

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 21

Број одборничких мандата у градовима: 326

Број одборничких мандата у општинама: 1072

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 

%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 

%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних 
извора

335.432.908,50 93,77 974.371.264,16 65,00 440.837.059,80 99,63

Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

18.241.000,00 5,10 123.146.884,00 8,22 1.617.420,00 0,37

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

3.000.000,00 0,84 505.000,00 0,03 0,00 0,00

Приходи од чланарине 1.034.800,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине 
политичког субјекта

0,00 0,00 1.069.736,87 0,07 0,00 0,00

Други приходи 53,20 0,00 0,00 0,00 4.725,79 0,00
Кредити и зајмови 0,00 0,00 400.000.000,00 26,68 0,00 0,00
Укупно приходи са 
кредитима и зајмовима

357.708.761,70 100,00 1.499.092.885,03 100,00 442.459.205,59 100,00

Режијски и текући трошкови 36.914.539,82 25,19 54.253.043,11 4,84 80.778.566,72 36,50
Трошкови рекламног 
материјала и публикација

25.946.372,11 17,70 120.370.348,18 10,75 10.167.175,64 4,59

Трошкови јавних догађаја 716.780,00 0,49 5.572.579,97 0,50 17.979.120,02 8,12
Зараде 1.744.2886 11,90 32.236.372,65 2,88 46.579.638,10 21,04
Трошкови стручног 
усавршавања и 
оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

33.495.190,34 22,86 27.684.620,10 2,47 24.754.870,33 11,18

Други трошкови 32.036.422,59 21,86 879.789.718,22 78,56 41.111.857,05 18,57
Укупно расходи 146.552.190,86 100,00 1.119.906.682,23 100,00 221.371.227,66 100,00
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Као и код већине политичких субјеката и Српска напредна странка највише прихода је 

исказала  у  ГФИ-ју  по  основу  новчаних  средстава  из  јавних  извора.  Приходи  од  прилога 

физичких лица су исказани, а приходи по осталим основама или не постоје или су занемарљиви. 

Приметно  је  повећање  расхода  по  основу  режијских  и  текућих  трошкова,  док  су  трошкови 

рекламног материјала и публикација смањени за више од 10 пута, што је и разумљиво с обзиром 

на то да је 2014. била изборна година. У 2015. години приходи били већи од расхода у укупном 

износу од РСД 220.627.412,63.

IV Налаз контроле

Српска напредна странка поднела је годишњи финансијски извештај за 2015. годину у 

Законом предвиђеном року са пратећом документацијом.

Политичка партија је у складу са Законом у годишњем финансијском извештају исказала 

приходе и расходе за редован рад и све изборне кампање које је имала у 2015. години. 

Ревизију  ГФИ  политичке партије  за  2014.  годину  извршило  је  предузеће  за 

рачуноводство, ревизију и консалтинг „ФИНРЕВИЗИЈА“ Д.О.О. из Београда. У свом мишљењу 

ревизор наводи да годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим материјално 

значајним  питањима,  приказује  имовину,  капитал  и  обавезе  политичког  субјекта  Српска 

напредна странка, Београд, на дан 31. децембар 2015. године, као и њене приходе и расходе за 

годину која се завршава на тај дан.

Политичка странка је за 2015. годину пријавила седам рачуна отворених код пословних 

банака од чега су четири коришћена за редован рад, а три за изборне активности у 2015. години. 

Политички  субјекат  је  у  годишњем  извештају  навео  да  није  оснивач  задужбина  и 

фондација.

Приходи

Поређењем прихода из јавних извора исказаних у ГФИ-ју за редован рад и података које 

је доставило Министарство финансија, Покрајински секретаријат за финансије, секретаријати за 

финансије градова и општина и података исказаних кроз изводе пословних банака утврђено је да 

се подаци у потпуности подударају.

Поређењем  прилога за  редован  рад исказаних  у  ГФИ и  прилива  по изводима  по том 

основу после извршених корекција, повраћаја погрешно уплаћених средстава, утврђено је да је у 

ГФИ исказано РСД 76.783,13 више средстава него што је евидентирано кроз изводе пословних 

рачуна политичке странке.  Највећи појединачни новчани прилог за редован рад у 2015. години 
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од стране физичких лица уплаћен је у износу од 80.000,00 динара.

Политички субјекат није имао новчаних прилога од стране правних лица за редован рад и 

изборне кампање у 2015. години. 

У  билансу  успеха за  2015.годину  политички  субјекат  је  исказао  пословне  приходе  у 

износу од 442.454 хиљада што у поређењу са ГФИ даје разлику од 5 хиљада динара, која се 

односи на остале приходе.

У билансу стања исказани су готовински еквиваленти и готовина у износу од 425.598 

хиљада а по изводима укупан салдо свих рачуна износи 425.560.362,46 динара што даје разлику 

од око 38 хиљада динара која се односи на потраживања политичког субјекта од Универзал банке 

у стечају, из ранијег периода.

Политички субјекат у 2015. години се није кредитно задуживао код пословних банака или 

других финансијских институција.

Расходи
У ГФИ за 2015. годину политички субјекат је исказао укупне расходе (за редован рад и 

изборне кампање) у износу од РСД 221.831.792,34 динара, од чега се РСД 221.763.931,16 динара 

односи на расходе за редован рад а РСД 67.860,68 на расходе за изборне кампање.

У билансу успеха исказани су пословни расходи у укупном износу од 219.781 хиљада 

динара што је у односу на расходе у ГФИ мање за око 2.051 хиљаду динара. Разлика се односи 

на oстале пословне расходе - трошкове принудне наплате у износу од 1.985 хиљада динара, који 

су настали у ранијем периоду и 66 хиљада динара који се односе на остале финансијске расходе. 

Политички  субјекат  је  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне  сарадње и рада са чланством у укупном износу од 24.754.870,50 динара, што у 

односу на укупно остварена средства за редован рад из јавних извора износи 5,62%.

Имовина
У  делу  имовина,  улози  и  обавезе  политичког  субјекта  исказана  је  вредност  сталне 

имовине  у  укупном  износу  од  РСД  55.114.865,00.  У односу  на  претходну  годину,  исказао 

повећање  од  РСД  41.335.734,00,  од  чега  на  се  РСД  31.113.875,00  односи  на  нематеријална 

улагања, а РСД 11.881.359,00 на осталу сталну непоменуту имовину. Исказано је и смањење 

вредности опреме у износу од РСД 1.659.501,00. 

Обртна имовина исказана је у укупном износу од РСД 426.604.803,00, што у односу на 

претходну годину даје  повећање од РСД 188.003.239,00.  Та  повећања се  односе на:  плаћене 

авансе  у  износу  од  РСД  140.567,00,  готовину  и  готовинске  еквиваленте  у  износу  од  РСД 

187.431.642,00 и краткорочна потраживања од РСД 431.040,00.
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Политички субјекат је у својим пословним књигама обезбедио евиденцију о имовини у 

складу са Законом, која је достављена Агенцији на прописаном обрасцу Е2. Увидом у наведену 

евиденције нису утврђена одступања. 

Политички субјекат нема у ГФИ исказано учешће у капиталу задужбина/фондација.  

V Дуговања

У делу дугорочна резервисања и обавезе  политички субјекат  је  исказао укупан износ 

обавеза од РСД 12.787.416,00 од чега износ од РСД 11.634.694,00 се односи на обавезе према 

добављачима у земљи, РСД 163.805,00 на остале краткорочне обавезе, РСД 23.450,00 на обавезе 

по основу зарада, ауторских хонорара и уговора о делу и РСД 965.459,00 на остале непоменуте 

обавезе, што се слаже са спецификацијом добављача која је достављена Агенцији.

Резиме

• Политички субјекат није објавио на интернет презентацији један прилог физичког лица, у 

износу од РСД 80.000,00.
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Српска радикална странка

I Опште информације

Седиште: Трг победе 3, Земун

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Љиљана Михајловић 

Просечан број запослених: 32

II Број мандата

Укупан број мандата:110

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије:0

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 5

Број одборничких мандата у градовима:20

Број одборничких мандата у општинама: 85

III Структура прихода и расхода политичке странке за период 2013-2015. године изражена у 

РСД и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 

%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 

%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних 
извора

9.301.323,20 39,61 17.161.829,29 40,47 3.543.929,60 7,89

Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

1.534.000,00 6,53 200.000,00 0,47 768.220,00 1,71

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6,68

Приходи од чланарине 5.627.288,00 23,96 4.126.852,00 9,73 5.609.140,00 12,49
Приходи од имовине 
политичког субјекта

6.985.673,72 29,75 5.865.760,18 13,84 2.553.668,80 5,68

Други приходи 34.490,24 0,15 47.405,78 0,11 29.451.568,70 65,55
Кредити и зајмови 0,00 0,00 15.000.000,00 35,38 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима 
и зајмовима

23.482.775,16 100,00 27.401.847,25 100,00 44.926.617,10 100,00

Режијски и текући трошкови 3.381.587,90 13,95 10.657.411,85 20,26 14.821.830,20 33,97
Трошкови рекламног 
материјала и публикација

509.130,80 2,10 10.293.274,45 19,56 980.114,00 2,25

Трошкови јавних догађаја 31.836,50 0,13 6.000,00 0,01 220.000,00 0,51
Зараде 8.107.660,00 33,43 19.859.602,79 37,75 15.604.800,47 35,78
Трошкови стручног 
усавршавања и оспособљавања, 
међународнe сарадњe и радa са 
чланством

2.118.768,00 8,74 916.227,26 1,74 2.063.371,44 4,73

Други трошкови 10.100.316,17 41,65 10.883.091,61 20,68 9.927.694,28 22,76
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Укупно расходи 24.249.299,37 100,00 52.615.607,96 100,00 43.617.810,36 100,00

Политички субјект је у 2015. години највише прихода приказао по основу застарелости 

обавеза према добављачима, што је детаљно објашњено у Налазу контроле.  Српска радикална 

странка је исказала приходе од правних лица, за разлику од 2013. и 2014. године, када није имала 

исказане приходе по том основу. По питању трошкова, издвајају се трошкови јавних догађаја на 

које је странка у 2015. години утрошила значајно више него у претходном периоду. Највећи део 

исказаних трошкова се односи на трошкове зарада који су износили РСД 15.604.800,47, заим на 

режијске трошкове РСД 14.821.830,20 и остале трошкове РСД 9.927.694,28. 

IV Налаз контроле

Српска  радикална  странка је  уз  годишњи  финансијски  извештај  за  2015.  годину 

достављена и целокупна документација предвиђена законом.

Провером је утврђено да је политички субјекат на интернет презентацији објавио ГФИ и 

прилоге  физичких и правних лица у складу са Законом. 

Политичка партија је у складу са Законом у годишњем финансијском извештају (ГФИ) 

исказала приходе и расходе за редован рад без изборних кампања у 2015. години, пошто није ни 

учествовала на локалним иборима у наведеној години. 

Политичка Партија је за 2015. годину пријавила 5 рачуна отворених код пословних банака 

од чега по три рачуна није било промета, у наведеној години. Поређењем са извештајима које су 

доставиле пословне банке на захтев Агенције утврђено је  да нема разлика у броју отворених 

рачуна.

Политички  субјекат  је  у  годишњем  извештају  навео  да  није  оснивач  задужбина  и 

фондација и није исказао приходе по том основу.

Ревизију ГФИ политичког субјекта извршило је предузеће за рачуноводство, ревизију и 

консалтинг  ФИНРЕВИЗИЈА  ДОО из  Београда.  У  мишљењу  се  констатује  да  годишњи 

финансијски  извештај  истинито  и  објективно,  по  свим  материјално  значајним  питањима, 

приказује имовину, капитал и обавезе политичког субјекта.

Приходи                                                                                                                         

Контролом прихода политичког субјекта утврђено је да су сва средства која су наведена у 

ГФИ  као  приходи  остварена  су  у  складу  са  Законом  у  смислу  начина  уплата  и  укупно 

дозвољених износа. 

Поређењем  прихода из јавних извора исказаних у ГФИ за редован рад, података које је 
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доставио Покрајински секретаријат за финансије, секретаријати за финансије градова и општина 

(није било прихода из буџета Републике), и података исказаних кроз изводе пословних банака 

утврђено је да се подаци исказани у ГФИ, подаци достављени од Покрајинског секретаријата за 

финансије и подаци са извода у потпуности подударају.

Поређењем  прилога физичких  и  правних  лица  исказаних  у  ГФИ  са  подацима 

евидентираним кроз изводе пословних рачуна,  утврђено је да се подаци подударају.

Политички субјекат је у ГФИ исказао приходе од чланарина у укупном износу од РСД 

5.609.140,00, а кроз изводе су евидентиране уплате у укупном износу од РСД 4.676.750,00, што 

даје  разлику од РСД 932.390,00.  Ова разлика у  приходима потиче из  одложених прихода из 

претходне године, што је утврђено увидом у биланс стања и да су наведена средства исказана на  

одговарајућим позицијама што је у складу са Законом о рачуноводству.

Политички  субјекат  је  исказао  приходе  од  имовине  у  укупном  износу  од  РСД 

2.553.668,80, а који се односе на приходе од камата на орочена средства и позитивних ефеката 

ревалоризације пласмана.

У ГФИ исказани су приходи који се односе на отпис обавеза по основу застарелости у 

износу од РСД 29.451.658,70.

Поређењем прихода исказаних у ГФИ (44.926.617,10), и пословних прихода исказаних у 

билансу успеха (12.921.000,00) добија се разлика од 32.005 хиљаде, која се односи на приходе од 

финансијске имовине у износу од РСД 2.553.668,80 и отпис обавеза по основу застарелости у 

износу од РСД 29.451.658,70. 

Политички субјекат  у  својим пословним књигама  обезбеђује  евиденцију  (Е1)  прилога 

физичких и правних лица. Утврђено је да неновчани прилог физичког лица у вредности од РСД 

40.000,00  није евидентиран у Е1. 

У 2015. години политички субјекат се није кредитно задуживао код  банака или других 

финансијских институција. 

Расходи
Политички  субјекат  je  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством износу од РСД 2.063.371,41 што у односу на укупна 

средства остварена из јавних прихода за редован рад (3.543.929,60) износи 58,22% , при чему се 

77.833,80  односи  на  трошкове  публикација  а  1.985.537,61  на  трошкове  издавања  књига.  

Поставља се  питање тематског  садржаја  ових  књига  и  публикација  и  сврсисходности 

трошења средстава у ове намене, посебно ако се има у виду да је предузећу „Велика Србија“ са 

пословног рачуна политичког субјекта, у 2015. години, исплаћено РСД 1.055.000,00.
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У  евиденцији  о  имовини  исказан  је  неплаћен  рачун  према  РТС-у  у  износу  од  РСД 

15.000.000,00  који се односи се на изборну кампању из 2012. године, а који је предмет судског 

спора. 

Политички субјекат је у билансу успеха исказао добит у износу од РСД 1.247.014,74 и 

донета је одлука да се иста не распоређује и да се из ових средстава не покривају губици.

Имовина
Политички  субјекат обезбеђује  у  својим  пословним  књигама  евиденцију  о  имовини. 

Вредност сталне и обртне имовине која је исказана у ГФИ се слаже са подацима из евиденције 

коју политички субјекат води.

V Дуговања

Укупне  обавезе  према  добављачима  у  земљи  на  дан  31.12.2015.  години  износе  РСД 

22.962.805,62.

Резиме

• Политички субјекат је у евиденцији прилога приказао мањи износ примљених средстава 

у  односу на  ГФИ  у  износу  од  РСД  40.000,00,  који  се  односи  на  неновчани  прилог 

физичког лица.
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Група грађана Бранислав Недимовић  - Вредна Митровица

I Опште информације

Седиште: Трг Светог Димитрија 38а,  Сремска Митровица

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Владимир Санадер

Просечан број запослених: 0

II Број мандата

Укупан Број мандата: 15

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 0

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0

Број одборничких мандата у градовима: 15

Број одборничких мандата у општинама: 0

III Структура прихода и расхода групе грађана за период 2013-2015. године изражена у РСД 

и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 

%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 %

ГФИ 
2015

ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 480.383,17 100,00 447.519,70 100,00
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица 
политичком субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00

Прилози правних лица и 
међународних удружења 
политичком субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

480.383,17 100,00 447.519,70 100,00

Режијски и текући трошкови 97.892,82 20,66 43.772,81 12,06
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

79.572,00 16,79 289.737,30 79,82

Трошкови јавних догађаја 296.397,00 62,55 29.476,00 8,12
Зараде 0,00 0,00 0,00 0,00
Трошкови стручног усавршавања 
и оспособљавања, међународне 
сарадње и рада са чланством

0,00 0,00 0,00 0,00

Други трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно расходи 473.861,82 100,00 362.986,11 100,00
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IV Налаз контроле

У поступку контроле утврђено је да је политички субјекат благовремено поднео Агенцији 

Годишњи  финансијски  извештај  уз  пратећу  документацију,  али  да  ГФИ  није  објављен  на 

интернет презентацији политичког субјекта.

Упоредном анализом података наведених у ГФИ, са подацима добијеним од државних 

органа,  пословних  банака  и  подацима  добијеним  од  правних  и  физичких  лица,  утврђено  је 

следеће:

• Достављена је целокупна документација предвиђена Законом о финансирању политичких 

активности;

• Политички субјект  je  приказао  у  свом ГФИ све  текуће рачуне  које  има  отворене код 

пословних банака;

Ревизију ГФИ политичког субјекта за 2015. годину извршило је предузеће “Милинковић 

аудит” д.о.о. из Београда. У свом извештају, ревизор је навео да годишњи финансијски извештај 

истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује имовину, капитал и 

обавезе политичког субјекта.

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

и правних лица у складу са прописима.

Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се сa 

исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ-ју. 

Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на 

обрасцу Е-2 у складу са прописима. 

Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из 

буџета Скупштине града Сремска Митровица и нису утврђена неслагања у погледу истинитости 

приказаних података.

Политички субјект није имао исказане прилоге физичких и правних лица у ГФИ,  није 

узимао  кредит  код  пословних  банака  за  редован  рад,  нити  за  изборну  кампању,  није  био 

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

Такође,  политички  субјект  није  имао  исказаних  нити  остварених  прихода  по  основу 

изборних кампања у току 2015. године.

Политички  субјект  је  није  имао  настале  обавезе  из  претходних  година  према 

добављачима у земљи и иностранству које су отписане у 2015. години.
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Расходи 

Сви исказани трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада коришћени су за 

функционисање  и  пропагирање  идеје  политичког  субјекта  и  сви  утврђени  трошкови  су 

приказани у  ГФИ.  Међутим,  провером по текућем рачуну који  је  коришћен за  редован рад, 

утврђено  је  да  постоји  одступање  у  подацима  приказаним  у  ГФИ  у  односу  на  податке  о 

одливима са рачуна групе грађана  “Бранислав Недимовић – Вредна Митровица” у износу од 

РСД 181.995,52 које се односи на неплаћене рачуне добављачима за набављену робу и услуге.

Политички субјект није учествовао у изборним кампањама у 2015. години, те није ни 

имао приходе по том основу. 

Политички субјект од укупних средстава из јавних извора које је примио и исказао у ГФИ 

(РСД 363.457,16,) добијених за редован рад није потрошио најмање 5% на трошкове стручног 

усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством. 

Политички субјект није учествовао у изборним кампањама у 2015. години, те није ни 

имао расходе по том основу. 

Имовина 

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

подацима у ГФИ.

Политички  субјект  нема  исказане  финансијске  податке  у  ГФИ  о  учешћу  у  капиталу 

фондације, стога нема исказан податак нето вредности учешћа у капиталу задужбина/фондација.

Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи 

и иностранству која су отписана у посматраној години. 

Политички  субјект  нема  обавезу  подношења  АПР  извештаја,  стога  ову  тачку  не 

утврђујемо.

Резиме

• Није  објављен  Годишњи финансијски  извештај  на  интернет  презентацији  политичког 

субјекта;

• Политички субјект није потрошио  најмање 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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Група грађана Двери српске Чачак

I Опште информације

Седиште: Синђелићева 1, Чачак

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Душица Бојовић

Просечан број запослених: 0

II Број мандата

Укупан број мандата: 13

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 0

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0

Број одборничких мандата у градовима: 13

Број одборничких мандата у општинама: 0

III Структура прихода и расхода групе грађана за период 2013-2015. године изражена у РСД 

и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 

%

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 

%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015     %

Новчана средства из јавних извора 533.268,00 100,00 497.559,00 100,00 298.509,00 55,43
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица политичком 
субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 44,57

Прилози правних лица и 
међународних удружења политичком 
субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

533.268,00 100,00 497.559,00 100,00 538.539,00 100

Режијски и текући трошкови 181.380,00 26,98 80.198,88 18,55 174.452,80 30,96
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

199.864,00 29,73 38.340,00 8,87 29.509,00 5,24

Трошкови јавних догађаја 246.954,00 36,74 313.805,58 72,58 85.260,00 15,13
Зараде 44.000,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународна сарадњa 
и рад са чланством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 274.310,00 48,67
Укупно расходи 672.198,00 100,00 432.344,46 100,00 563.531,80 100
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IV Налаз контроле

Група грађана Двери српске поднела је годишњи финансијски извештај за 2015. годину у 

законом предвиђеном року, без мишљења овлашћеног ревизора. 

Провером је утврђено да су на интернет адреси www.dverisrpske.com, која је наведена у 

извештају, објављени ГФИ и извештај независног ревизора за „Српски покрет Двери“ a да за 

ГГ„Двери српске“ није објављен ГФИ, извештај независног ревизора и прилози физичких лица 

приказаних у извештају.

Група грађана је у складу са Законом у ГФИ исказала приходе и расходе за редован рад 

без  изборних  кампања  у  2015.  години,  пошто  није  ни  учествовала  на  локалним  иборима  у 

наведеној години. 

Политичка субјекат је за 2015. годину пријавио један рачун отворен код Сбербанк, преко 

кога се обављао платни промет у вези са редовним радом.

Политички  субјекат  у  годишњем извештају  није  исказао  да  је  оснивач   задужбина  и 

фондација.

У извештају за 2015. годину политички субјекат је исказао приходе у укупном износу од 

РСД 538.509,00, расходе у укупном износу од РСД 563.531,80 што значи да су у 2015. години 

расходи били већи од прихода за РСД 25.022,80.

Приходи

Контролом прихода политичког субјекта утврђено је да су сва средства која су наведена у 

ГФИ као приходи остварена у складу са Законом у смислу начина уплата и укупно дозвољених 

износа. 

Политички субјекат је укупне приходе у 2015. години остварио из два извора и то из 

буџета локалне самоуправе – град Чачак и два прилога физичких лица.

Поређењем прихода исказаних у ГФИ и прилива евидентираних кроз изводе пословног 

рачуна утврђено је  да  су  приливи по изводима већи за  РСД 85.213,28.  Наведена разлика се 

односи на почетно стање рачуна у износу од РСД 65.213,28 које је пренето из претходне године 

и средства у износу од РСД 20.000,00 готовински уплаћена од стране физичког лица, која су 

враћена као погрешно уплаћена средства.

Расходи

Највећи део  исказаних трошкова се односи на трошкове оглашавања који су износили 

РСД 274.310,00,  затим на  режијске  трошкове РСД 174.452,80 трошкове јавних догађаја  РСД 
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85.260,00 и трошкове изборног материјала  РСД 29.509,00. 

Политички  субјекат  ниje  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством, иако је у складу са законом дужан да утроши најмање 

5% од укупно примљених средстава из јавних извора, што износи РСД 14.925,45. 

Поређењем трошкова исказаних у ГФИ и одлива евидентираних кроз изводе пословног 

рачуна утврђено је да су одливи по изводима већи за РСД 25.177,80. Наведена разлика се односи 

на повраћај погрешно уплаћених средстава физичком лицу у износу од РСД 20.000,00, дванаест 

исплата по 319,00 што износи РСД 3.828,00, овлашћеном физичком лицу, провизију банке од 

РСД 1.745,00 и више приказане режијске трошкове у ГФИ од стварно исплаћених средстава са 

рачуна у износу од РСД 396,00.

Наведене исплате овлашћеном лицу од РСД 3.828,00 и провизија пословне банке од РСД 

1.745,00  нису исказане у оквиру трошкова у ГФИ.

Резиме

На основу напред наведеног могу се извести следећи закључци:

• Политички  субјекат  није  на  интернет  презентацији  објавио  годишњи  финансијски 

извештај и прилоге физичких лица за 2015. годину;

• Није доставио мишљење ревизора у складу са Законом;

• Није у ГФИ исказао исплате са рачуна овлашћеном лицу у износу од РСД 3.828,00 и 

трошкове провизије пословне банке у износу од РСД 1.745,00;

• Политички субјекат  је средства у износу од РСД 20.000,00, која је готовински уплатило 

физичко лице дана 12.02.2015. са описом трансакције „трансакције по налогу грађана,“ 

извршио повраћај средстава физичком лицу, безготовински тек 24.12.2015. године;

• Није  потрошио најмање 5% од укупних средстава  из  јавних извора у  сврху стручног 

усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством у складу са 

Законом.
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Група грађана Покрет за Смедeрево – Др Јасна Аврамовић

I Опште информације

Седиште: Карађорђева 62, Смедерево

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Богољуб Спасојевић

Просечан број запослених: 0

II Број мандата

Укупан број мандата: 20

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 0

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0

Број одборничких мандата у градовима: 20

Број одборничких мандата у општинама: 0

III Структура прихода и расхода групе грађана за период 2013-2015. године изражена у РСД 

и процентима (%)

ГФИ 2013 ГФИ 2014 ГФИ 2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 2015 
%

Новчана средства из јавних извора - 820.000,00 98,20 433.207,61 97,11
Услуге и добра - 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица политичком 
субјекту - 0,00 0,00

0,00 0,00

Прилози правних лица и међународних 
удружења политичком субјекту - 0,00 0,00

0,00 0,00

Приходи од чланарине - 9.000,00 1,08 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

-
6.000,00 0,72 12.912,81 2,89

Други приходи - 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредити и зајмови - 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима - 835.000,00 100,00 446.120,42 100,00
Режијски и текући трошкови - 614.000,00 89,90 592.843,47 90,81
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

- 0,00 0,00 0,00 0,00

Трошкови јавних догађаја - 69.000,00 10,10 0,00 0,00
Зараде - 0,00 0,00 0,00 0,00
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународне сарадње 
и рада са чланством

- 0,00 0,00 60.000,00 9,19

Други трошкови - 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно расходи - 683.000,00 100,00 652.843,47 100,00

Подаци о структури прихода и расхода за 2013. годину нису исказани, јер група грађана 
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није поднела ГФИ. У годишњем финансијском извештају за 2015. годину група грађана “Покрет 

за Смедерево др Јасна Аврамовић” исказала је приходе у укупном износу од РСД 446.120,00 и 

расходе у укупном износу од РСД 673.000,00 што значи да су у 2015. години расходи били већи 

од прихода у укупном износу од РСД 206.723,00.

IV Налаз контроле

Контролом ГФИ “ГГ Покрет за Смедерево др Јасна Аврамовић” утврђено је да политички 

субјект није у потпуности испунио своју законску обавезу, односно није доставио: евиденције 

прилога на обрасцу Е1 и евиденције имовине на обрасцу Е2.

Политички субјекат нема интернет презентацију, па самим тим није објавио ГФИ који је 

достављен Агенцији за борбу против корупције. 

Група  грађана  је  у  складу  са  Законом  у  годишњем  финансијском  извештају  (ГФИ) 

исказала приходе и расходе за редован рад у 2015. години.

Ревизију ГФИ групе грађана извршило је предузеће Фул ревизија доо из Сурчина. У свом 

извештају ревизор је навео да  годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим 

материјално  значајним  питањима,  приказује  имовину,  капитал  и  обавезе  Удружења  Групе 

грађана " Покрет за Смедерево - Др. Јасна Аврамовић", Смедерево, на дан 31. децембра 2015. 

године. У делу Скретање пажње ревизор је навео следеће:

1) Група грађана нема печат,  ПИБ и матични број  Удружења и није регистрована код 

Агенције за привредне регистре, у складу са Законом о агенцији за привредне регистре, члан 4.  

став 1. тачка 5. ( „Сл. Гласник PC", број 55/2004...99/2011);

2) Удружење своја средства води на депозитном рачуну код пословне банке „КБМ банка" 

филијала  Смедерево,  број  рачуна  150-90110006178-86,  преко  кога  je  на  картици  промета 

депозитног рачуна „КБМ банка" у периоду 01.01.2015 до 25.11.2015 године исказано стање у 

износу од 526.738,48 динара на дан 25.11.2015 године, и исто je усаглашено са књиговодственим 

стањем рачуна 241-текући рачун,  на коме je  исказано стање у износу од 526.738,48 динара,. 

Нисмо били у могућности да независном потврдом салда Удружења и путем ИОС-а, се уверимо 

у истинитост и тачност исказаног стања на дан 31.12.2015 године.

3)  Плаћања  обавеза  Удружења  нису  вршена  безготовински  преко  текућег  рачуна,  већ 

готовински  подизањем  готовине  са  депозитног  рачуна  и  готовинским  плаћањем  обавеза. 

Подигнута готовина je уредно евидентирана преко књиговдственог рачуна благајне, преко које je 

у  преиоду  01.01.2015  до  31.12.2015  године,  исказан  промет  у  износу  од  580.542,00  динара. 
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Књижење исплате трошкова вршено je на бази уредне књиговодствене документације.

Приходи 

Политички  субјекат  у  својим  пословним  књигама  не  обезбеђује  евиденцију  прилога 

физичких и правних лица. 

Увидом у  документацију  утврђено је  да  политички субјекат  није  у  својим пословним 

књигама обезбедио евиденцију о имовини у складу са Законом.

Поређењем прихода из јавних извора исказаних у ГФИ за редован рад у износу од РСД 

433.207,00 са подацима које је доставио секретаријат за финансије града Смедерева, као и са 

изводима  пословних  банака  утврђено  је  да  су  достављени  подаци  истоветни.  Контролом  је 

утврђено да политички субјекат у 2015. години није имао прилоге од стране физичких и правних 

лица за редован рад.

Политички субјекат је исказао приходе од имовине у износу од РСД 12.912,81 који се 

односе на приход од камата по основу Уговора о штедњи, што контролом промета по рачуну 

политичког субјекта отвореног код Директне банке, није потврђено.

Политички субјекат се у 2015. години није кредитно задуживао код пословних банака или 

других финансијских институција.

Расходи
На основу доступне документације утврђено је да се сви исказани трошкови настали у 

вези са финансирањем редовног рада односе а функционисање и пропагирање идеје политичког 

субјекта.

Политички  субјекат  је  исказао  трошкове  стручног  усавршавања  и  оспособљавања, 

међународне сарадње и рада са чланством у укупном износу од РСД 60.000,00, што у односу на 

укупно остварена средства за редован рад из јавних извора износи 13,85%.

Политички субјект није учествовао у изборним кампањама у току 2015. године.

Имовина

Политички субјект у својим пословним књигама не обезбеђује евиденцију о имовини.

V Дуговања

У делу дугорочна резервисања и обавезе  политички субјекат  је  исказао укупан износ 

обавеза  од  РСД  562.38,00  од  чега  износ  од  РСД  72.044,00  се  односи  на  обавезе  према 

добављачима у земљи и РСД 454.694,00 на остале непоменуте краткорочне обавезе.
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Резиме

• Политички субјекат није доставио евиденцију прилога  и евиденцију имовине;

• Политички субјекат није објавио ГФИ на интернет презентацији;

• Политички субјект је у ГФИ навео приход од имовине у износу од РСД 12.912,81 који се  

односи на приход од камата по основу Уговора о штедњи, што контролом промета по 

рачуну политичког субјекта отвореног код Директне банке није потврђено.
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ГГ Двери Нови Сад / Удружење грађана „Србија има будућност-Трећа Србија“ / Удружење 

грађана „Србија има будућност“

I Опште информације

Седиште: Пушкинова 16/25, Нови Сад

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Мирослав Паровић

Просечан број запослених: 0

II Број мандата

Укупан Број мандата: 0

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 0

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0 

Број одборничких мандата у градовима: 0

Број одборничких мандата у општинама:0

III Структура прихода и расхода за период 2013-2015. године изражена у РСД и процентима 

(%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 %

ГФИ 2014 ГФИ 
2014 %

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 %

Новчана средства из јавних извора 872.812,38 100,00 1.072.337,50 100,00 761.674,80 100,00
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица политичком 
субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прилози правних лица и 
међународних удружења политичком 
субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

872.812,38 100,00 1.072.337,50 100,00 761.674,80 100,00

Режијски и текући трошкови 803.908,87 71,91 1.250.962,00 97,66 761.497,80 100,00

Трошкови рекламног материјала и 
публикација

313.966,00 28,09 30.000,00 2,34 0,00 0,00

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зараде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународнe сарадњe 
и рада са чланством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно расходи 1.117.874,87 100,00 1.280.962,00 100,00 761.497,80 100,00
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У ГФИ за 2015. годину у оквиру прихода приказана су само новчана средства из јавних 

извора, а сви исказани расходи се односе на режијске и текуће трошкове.

IV Налаз контроле

Група грађана „Двери Нови Сад“ основана је ради учествовања на изборима за одборнике 

Скупштине града Новог Сада 2012. године. Њихова изборна листа „Двери за живот Новог Сада“ 

освојила је 5 мандата и по том основу остварила право на средства из буџета града Новог Сада,  

самим  тим  и  обавезу  да  Агенцији  подноси  Годишњи  финансијски  извештај.  Група  грађана 

испунила је ову обавезу за 2012. и 2013. годину, када је Мирослав Паровић био овлашћено лице 

из члана 31. Закона и власник рачуна отвореног код Универзал банке а.д. Београд, на који су 

уплаћивана средства из буџета града Новог Сада за финансирање редовног рада групе грађана.

ГГ „Двери Нови Сад“ за 2014. и 2015. годину није поднела ГФИ, иако су средства из 

буџета за финансирање ове групе грађана и даље уплаћивана на рачун Мирослава Парoвића. 

Међутим, за 2014. годину извештај је поднело удружење грађана „Србија има будућност – Трећа 

Србија“ иако није било у обавези, с обзиром на то да нису имали право на  буџетска средства, јер 

нису учествовали на изборима. Увидом у извештај који је поднело удружење, утврђено је да је за 

финансирање  свог  рада  користило  рачун  Мирослава  Паровића  отвореног  код  Комерцијалне 

банке а.д. Београд, на који је град Нови Сад од 2014. године уплаћивао средства из буџета која 

припадају групи грађана „Двери Нови Сад“.

У  току  2015.  године  удружење  грађана  „Србија  има  будућност  –  Трећа  Србија“  је 

променило  назив  и  заступника,  те  је  нови  назив  „Србија  има  будућност“,  а  нови заступник 

Мирослав Паровић један од оснивача групе грађана „Двери Нови Сад“. За 2015. годину ГФИ је 

поднело удружење грађана „Србија има будућност“, које је и у 2015. години користило средства 

из буџета Новог Сада уплаћивана на рачун Мирослава Паровића отвореног код Комерцијалне 

банке а.д. Београд, а која припадају групи грађана „Двери Нови Сад“.

Иако  удружење грађана  није  било  у  обавези  да  достави  ГФИ,  извештај  је  обухваћен 

садржинском  контролом,  будући  да  су  у  извештају  приказани  приходи  из  јавних  извора 

материјално значајни у односу на средства која су приходовале остале групе грађана.

Уз ГФИ није достављено мишљење овлашћеног ревизора.

Контролом рачуна утврђено је да готовинске исплате чине нешто мање од половине свих 

плаћања са рачуна, а преостали део се односи на режијске трошкове.

У ГФИ приказано стање текућег рачуна не слаже се са стварним стањем, приказано је 
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РСД 177,00 у ГФИ, док је контролом промета рачуна на дан 31.12.2015. године утврђено стање 

РСД 185.752,94.

V Дуговања

Стање дуговања према добављачима на крају године непромењено је у односу на почетак 

године и износи РСД 201.140,00.
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Група грађана Удружење “Покрет Вршачка регија Европска регија”

I Опште информације

Седиште: Васка Попе 14

Овлашћено лице из члана 31. Закона: Јовица Заркула

Просечан број запослених: 0

II Број мандата

Укупан Број мандата: 0

Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 0

Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0 

Број одборничких мандата у градовима: 0

Број одборничких мандата у општинама: 15

III Структура прихода и расхода за период 2013-2015. године изражена у РСД и процентима 

(%)

ГФИ 2013 ГФИ 
2013 %

ГФИ 
2014

ГФИ 2014 
%

ГФИ 2015 ГФИ 
2015 

%
Новчана средства из јавних извора 480.542,38
Услуге и добра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прилози физичких лица политичком 
субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прилози правних лица и 
међународних удружења политичком 
субјекту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приходи од чланарине 0,00 0,00 0,00 0,00 570.600,00 0,00
Приходи од имовине политичког 
субјекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредити и зајмови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно приходи са кредитима и 
зајмовима

100,00 100,00 1.051.142,38 100,00

Режијски и текући трошкови 305.106,21 100,00
Трошкови рекламног материјала и 
публикација

0,00 0,00

Трошкови јавних догађаја 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зараде 0,00 0,00 0,00 0,00 477.499,22 0,00
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународнe сарадњe 
и рада са чланством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Други трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 76.718,97 0,00
Укупно расходи 100,00 100,00 859.324,40 100,00
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IV Налаз контроле

У процесу  контроле  утврђено  је  да  је  политички  субјект  поднео  Агенцији  Годишњи 

финансијски извештај као удружење Покрет Вршачка регија Европска регија који је објављен на 

интернет  презентацији  Агенције  за  борбу  против  корупције.  Уз  ГФИ  за  2015.  годину,  није 

достављено  мишљење  овлашћеног  ревизора.  Такође,  увидом  у  интернет  презентацију 

политичког субјекта, утврђено је да није објављен ГФИ.  

Упоредном анализом података наведених у ГФИ, са подацима добијеним од државних 

органа,  пословних  банака  и  подацима  добијеним  од  правних  и  физичких  лица,  утврђено  је 

следеће:

• Није  достављена  целокупна  документација  предвиђена  Законом  о  финансирању 

политичких активности;

• Политички субјект  je  приказао  у  свом ГФИ све  текуће рачуне  које  има  отворене код 

пословних банака.

Приходи

Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога физичких 

и правних лица у складу са прописима. Наведена евиденција се слаже са прилозима физичких и 

правних лица исказаним у ГФИ. 

Политички субјекат  обезбеђује  у својим пословним књигама евиденцију  о  имовини у 

складу са прописима. 

Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора,  из 

буџета  Скупштине  општине  Вршац, и  нису  утврђена  неслагања  у  погледу  истинитости 

приказаних података.

Политички субјект није имао исказане прилоге физичких и правних лица у ГФИ, осим 

прихода од чланарина. 

Политички субјект није узимао кредит код пословних банака нити за редован рад, нити за 

изборну кампању, нити је био 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 2015. години.

Расходи

Политички субјект није учествовао у изборним кампањама у 2015. години, те није ни 

имао приходе по том основу. 
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Од укупних средстава из јавних извора које је примио и исказао у ГФИ (РСД 480.542,38) 

добијених за редован рад, политички субјекат није потрошио најмање 5% на трошкове стручног 

усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством. 

Имовина 

Подаци из евиденције имовине слажу се са исказаним подацима у ГФИ део IV Имовина, 

улози (сопствени извори) и обавезе политичког субјекта.

Политички  субјект  нема  исказане  финансијске  податке  у  ГФИ  о  учешћу  у  капиталу 

фондације, стога нема исказан податак нето вредности учешћа у капиталу задужбина/фондација.

Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи 

и иностранству која су отписана у посматраној години. 

V Дуговања

Укупне  обавезе  према  добављачима  у  земљи  на  дан  31.12.2015.  години  износе  РСД 

2.340.000,00.

Резиме

• Није достављено мишљење овлашћеног ревизора;

• Није  објављен  Годишњи финансијски  извештај  на  интернет  презентацији  политичког 

субјекта;

• Политички субјект није потрошио  најмање 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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ПОГЛАВЉЕ 2: ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И 
ГРУПА ГРАЂАНА

2.1. ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И ГРУПА ГРАЂАНА

Као и претходних година, политички субјекти били су у обавези да у својим годишњим 

финансијским извештајима прикажу структуру прихода и расхода. У наредној табели дата је та 

структура у укупном износу, као и према врстама политичких субјеката.

ВРСТА ПРИХОДА
ПОЛИТИЧКЕ 

СТРАНКЕ
ГРУПЕ 

ГРАЂАНА

ПОЛИТИЧКИ 
СУБЈЕКТИ-

УКУПНО

Новчана средства из јавних извора 960.286.787,36 4.480.768,70 964.767.556,06
Укупно услуге и добра 11,29 0,00 11,29
Прилози физичких лица политичком 
субјекту 85.716.065,13 334.260,99 86.050.326,12
Прилози правних лица и 
међународних удружења политичком 
субјекту 10.034.325,00 0,00 10.034.325,00
Приходи од чланарине 14.595.842,87 570.600,00 15.166.442,87
Укупан износ наплаћених прихода 55.269.485,60 13.550,33 55.283.035,93
Други приходи 46.312.239,69 2.224,29 46.314.463,98

УКУПНО 1.172.214.756,94 5.401.404,31 1.177.616.161,25
Tабела 2.1. Структура укупних прихода политичких субјеката  у 2015. години

Графикон 2.1. Структура укупних прихода политичких субјеката  у 2015. години

2.2.  РАСХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И ГРУПА ГРАЂАНА 

Расходи политичких субјеката су дати у наредној табели, разврстани према типу 
политичког субјекта.
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ВРСТА ТРОШКА
ПОЛИТИЧКЕ 

СТРАНКЕ
ГРУПЕ 

ГРАЂАНА
ПОЛИТИЧКИ 

СУБЈЕКТИ-УКУПНО

Режијски и текући послови 376.034.015,41 2.978.362,69 379.012.378,10
Трошкови рекламног материјала и 
публикација 41.590.912,98 399.549,00 41.990.461,98
Трошкови јавних догађаја 33.089.097,45 895.667,37 33.984.764,82
Трошкови оглашавања 10.884.848,55 327.196,00 11.212.044,55
Зараде 227.533.047,51 477.499,22 228.010.546,73
Трошкови стручног усавршавања и 
оспособљавања, међународна сарадње 
и рада са чланством 56.717.415,07 120.095,00 56.837.510,07
Други трошкови 213.556.613,31 197.113,93 213.753.727,24

УКУПНО 959.405.950,28 5.395.483,21 964.801.433,49
Табела 2.2. Структура укупних трошкова политичких субјеката у 2015. години

Графикон 2.2. Структура укупних трошкова политичких субјеката  у 2015. години
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ПОГЛАВЉЕ 3: ПОВРЕДЕ ЗАКОНА

Контролом  Годишњег  финансијског  извештаја  за  2015.  годину,  уочена  су  одређена 

понашања политичких субјеката која, са једне стране, указују на повреде појединих одредаба 

Закона о финансирању политичких активности, а са друге стране истичу одређене појаве  које се 

у појединачним случајевима јављају у финансијском пословању политичког субјекта.

Најчешћа повреда Закона огледа се у неподношењу Годишњег финансијског извештаја 

Агенцији.  Иако  је  законском  одредбом  јасно  прописано  да  су  све  политичке  странке  као  и 

политички субјекти који имају представнике у представничким телима,  дужни да,  у законом 

прописаном  року,  подносе  Годишњи  финансијски  извештај,  као  и  извештај  о  прилозима  и 

имовини уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора за сваку календарску годину, 

одређени број политичких субјеката није испунио ову законску обавезу за 2015. годину.

Вођење евиденције о прилозима, поклонима и пруженим услугама без накнаде, односно 

под  условима  који  одступају  од  тржишних,  као  и  евиденције  о  имовини је  такође  законска 

обавеза политичких субјеката и представља предуслов за сачињавање Годишњег финансијског 

извештаја.  Уочено је да неки политички субјекти нису водили прописане евиденције,  док су 

поједине  евиденције некомплетне и не садрже хронолошки исказане све податке.

Када говоримо о коришћењу средстава прибављених за финансирање редовног рада у 

години  за  коју  се  извештај  подноси,  законом  је  наложена  обавеза  политичком  субјекту  да 

најмање  5%  укупних  јавних  средстава  користи  за  стручно  усавршавање  и  оспособљавање, 

међународну сарадњу и рад са чланством. Овде се може уочити да поједини политички субјекти 

нису уопште трошили јавна средства за прописану намену, или нису били у могућности да их 

потроше  због  непрекидне  блокаде  рачуна,  као  и  да  су  их  трошили  за  ту  намену,  али  не  у 

проценту који одређује Закон. И најзад, има случајева да је у Годишњем финансијском извештају 

приказан утрошак јавних средстава за рад са чланством, стручно усавршавање и међународну 

сарадњу  који,  иако  је  виши  од  законског  минимума,  не  може  се,  према  описаној  намени, 

сматрати наменски потрошеним средствима у складу са Законом.

Један од видова финансирања политичких субјеката остварује се преко давања физичких 
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и правних лица. Свако давање које на годишњем нивоу прелази износ просечне месечне зараде,  

политички субјекат је дужан да објави на интернет презентацији у року од осам дана од када је 

вредност давања (прилог, чланарина) премашила износ једне просечне месечне зараде. Вредност 

давања обухвата вредност свих давања које једно физичко или правно лице даје политичком 

субјекту на годишњем нивоу, док се просечна месечна зарада одређује према подацима органа 

надлежног за послове статистике за годину која претходи години у којој се давање реализује. 

Уколико политички субјекат није јавно објавио давање које је био дужан да објави на интернет 

презентацији, учинио је прекршај кажњив у складу са одредбама Закона.

Закон о финансирању политичких активности прописује ко може бити давалац прилога 

политичком субјекту. Упркос чињеници да је, између осталог, удружењу забрањено финансирање 

политичког субјекта контролом је уочено да су одређени политички субјекти били финансирани 

од стране удружења. Незаконито стечена средства, политичка странка није у законом прописану 

року  вратила  субјекту  од  кога  је  средства  примила,  нити  их  је  пренела  на  рачун  буџета 

Републике  Србије,  уколико  је  уплатилац  средстава  престао  да  постоји,  те  на  тај  начин није 

поступила у складу са Законом.

Иако је  законом одређена намена коришћења средстава  прибављених за  финансирање 

редовног рада, контролом је уочено да су поједине политичке странке, ненаменски користиле 

средства и давале позајмице привредним друштвима или удружењима. Ова појава је уочена и 

претходних година.

И најзад, али не мање важно, уочена је појава, да део јавних средстава која су одређеном 

политичком субјекту уплаћивана по основу освојених мандата на локалним изборима, користи 

правно лице које није учествовало на изборима, а које има како исто овлашћено лице, односно 

заступника, тако и заједнички рачун са политичким субјектом. Потом, то правно лице преузима 

обавезу  политичког  субјекта  и,  иако  нема  законску  обавезу,  уместо  њега  подноси  годишњи 

финансијски извештај. 
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