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ПОГЛАВЉЕ 1:

НАЛАЗИ КОНТРОЛЕ ГФИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И ГРУПА
ГРАЂАНА

Политички субјекат који има представнике у представничким телима и свака
регистрована политичка странка била је дужна да поднесе Агенцији до 15. априла 2017. године
за претходну годину годишњи финансијски извештај сачињен на Обрасцу И-1 (у даљем тексту:
ГФИ). ГФИ садржи податке о политичком субјекту, као и његовим приходима, расходима и
имовини. ГФИ за 2016. годину била су у обавези да поднесу 232 политичка субјекта, односно
109 регистрованих политичких странака и 123 групе грађана које имају представнике у
представничким телима након одржаних избора 2016. године на републичком, покрајинском
односно локалном нивоу.
Агенцији је ГФИ доставило 135 политичких субјеката (69 политичке странке и 66 група
грађана). Треба напоменути да су извештаје доставиле 46 група грађана које имају мандате
након избора 2016. године, 17 група грађана које су мандате имале до избора 2016. године али и
три групе грађана које нису биле у обавези да извештај доставе јер нису имале освојене мандате.
Сви поднети ГФИ су након спроведене формалне контроле исправности објављени на веб
сајту Агенције. Критеријум за избор политичких субјеката обухваћених контролом чији су
налази у Извештају о контроли годишњих финансијских извештајa политичких субјеката је
висина приказаних прихода и расхода.
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Група грађана Доста је било – Саша Радуловић

I Опште информације
Седиште: Теразије 29, Београд
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Саша Радуловић
II Број мандата
Укупан број мандата:
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 16
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 7
Број одборничких мандата у градовима: 37
Број одборничких мандата у општинама: 75
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

69.480.410,00

100

Услуге и добра

0,00

0

Прилози физичких лица политичком субјекту

0,00

0

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

0,00

0

Приходи од чланарине

0,00

0

Приходи од имовине политичког субјекта

0,00

0

Други приходи

0,00

0

Кредити и зајмови

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

69.480.410,00

100

Режијски и текући трошкови

2.881.856,36

6,37

Трошкови рекламног материјала и публикација

14.555.186,72

32,18

Трошкови јавних догађаја

1.924.474,59

4,26

Трошкови оглашавања

10.209.689,75

22,57

0,00

0

433.910,33

0,96

Други трошкови

15.222.799,61

33,66

Укупно расходи

45.227.917,36

100

Новчана средства из јавних извора

Зараде
Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством
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IV Налаз контроле
У процесу контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији годишњи
финансијски извештај са бар кодом број 0 400001 080177 од 18.04.2017. године који је
верификован и објављен на сајту Агенције за борбу против корупције. Уз извештај за 2016.
годину, политички субјект није доставио мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу
са прописима о рачуноводству и ревизији, као ни евиденцију о прилозима и евиденцију о
имовини. Увидом у веб сајт политичког субјекта, утврђено је да је објављен ГФИ.
Поступак контроле вршен је упоредном анализом података наведених у ГФИ, са
подацима добијеним од пословних банака, подацима добијеним од државних органа и са
подацима добијеним од правних лица.
Није достављена целокупна документација предвиђена формуларом Листа формалне
исправности и потпуности података у ГФИ.
Политички субјект je приказао у свом ГФИ три текућа рачуна која има отворена код
“Raiffeisen bank” и Теленор банке.
Анализа прихода
(1) Политички субјект није доставио евиденцију прилога физичких и правних лица на
обрасцу Е-1.
(2) Политички субјекат није доставио евиденцију о имовини на обрасцу Е-2.
(3) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
буџета Републике Србије и нису утврђена неслагања у погледу истинитости приказаних
података.
(4) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара1.
(5) Политички субјект нема исказаних података о новчаним прилозима правних и физичких
лица у 2016. години.
(6) Политички субјект није узимао кредит за финансирање редовног рада/изборне кампање
који је дат под условима који одступају од тржишних.
(7) Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено
чланом 12. Закона о финансирању политичких субјеката (Службени гласник РС број 43/11
1 за физичка лица максимална вредност давања је износила 40 ПМЗ односно 1.777.460,00 динара, а за правна лица
400 ПМЗ односно 17.774.600,00 динара
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и 123/15 – у даљем тексту Закон).
(8) Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
току 2016. године.
(9) Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима у
земљи и иностранству које су отписане у 2016. години, тако да отпис дуга као такав није
исказан у извештају.
Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години нису исказани у
извештају.
Анализа расхода
(1) Контролом је утврђено да је политички субјект исказао у извештају у делу Други
трошкови (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години непоменути у
табелама од 1-6, између осталог и трошкове адвокатских услуга у иностранству.
Контролом промета по девизном рачуну отвореним на име овлашћеног лица, који је
отворен код “Raiffeisen bank”, утврђена су плаћања правних, рачуноводствених и
консултантских услуга правним субјектима у САД и Немачкој у укупном износу од
710.861,31 динара као динарска противвредност 3.818,17 УСД и 2.000 ЕУР.
(2) Политички субјект је имао исказане трошкове медијског оглашавања за редован рад као и
трошкове медијског оглашавања за изборне кампање у 2016. години.
(3) Политички субјект је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на трошкове
стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством
потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених средстава
за редован рад у 2016. години (3.474.020,50 динара), које је политички субјект примио и
исказао у извештају, потрошио је 433.910,33 динара на трошкове стручног усавршавања и
оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством.
(4) Политички субјект је у извештају исказао расходе по основу изборних кампања у току
2016. године.
Имовина
(1) Политички субјект није доставио евиденцију имовине која се води на обрасцу Е-2.
(2) Политички субјект нема исказане податке у ГФИ о учешћу у капиталу фондације.
(3) Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи
и иностранству која су отписана у посматраној години.
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(4) Политички субјект је у извештају исказао податке о дуговањима према добављачима у
земљи у укупном износу од 7.459.545,38 динара.
Резиме
 политички субјект није доставио мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу
са прописима о рачуноводству и ревизији;
 доступна документација упућује на то да је политички субјект ненаменски користио
средства из јавних извора за финансирање редовног рада.
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Демократска странка
I Опште информације
Седиште: Нушићева 6/II, Београд
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Горан Јаић
II Број мандата
Укупан број мандата: /
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 13
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 9
Број одборничких мандата у градовима: 116
Број одборничких мандата у општинама: 382 (Нема података о подели мандата ДС са
коалиционим партнерима на нивоу три општине)
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

124.835.036,20

72,05

0,00

0

43.251.268,83

24,96

133.610,11

0,08

3.200.310,00

1,85

0,00

0

1.840.935,18

1,06

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

173.261.160,32

100

Режијски и текући трошкови

59.273.410,41

31,03

Трошкови рекламног материјала и публикација

37.631.783,19

19,70

Трошкови јавних догађаја

3.794.675,76

1,98

Трошкови оглашавања

56.321.036,63

29,49

Зараде

25.699.926,00

13,46

0,00

0

Други трошкови

8.283.375,33

4,34

Укупно расходи

191.004.207,32

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра
Прилози физичких лица политичком субјекту
Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту
Приходи од чланарине
Приходи од имовине политичког субјекта
Други приходи
Кредити и зајмови

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством
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IV Налаз контроле
У поступку контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији годишњи
финансијски извештај бар код број 0 400001 065174 од 18.04.2017. године који је верификован и
објављен на сајту Агенције за борбу против корупције. Такође, уз ГФИ за 2016. годину
достављено је и мишљење овлашћеног ревизора. Увидом у веб сајт политичког субјекта,
утврђено је да је објављен ГФИ. Уз ГФИ је достављена фотокопија регистрованог редовног
годишњег финансијског извештаја (Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијски
извештај).
Упоредном анализом података наведених у ГФИ са подацима добијеним од пословних
банака, државних органа и са подацима добијеним од правних лица, утврђено је следеће:
Достављена је целокупна документација предвиђена формуларом Листа формалне
исправности и потпуности података у ГФИ.
Политички субјект у свом ГФИ није приказао пет текућих рачуна које има отворене код
пословних банака.
Ревизију ГФИ политичке странке за 2016. годину извршило је предузеће “Codex Audit”
д.о.о. из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео мишљење и навео је следеће:
Основа за мишљење са резервом
“Нисмо могли да се уверимо у стање исказаних обавеза у финансијским извештајима
Демократске странке за добављаче који нису одговорили на послате захтеве за независну
конфирмацију салда у укупном износу од 78.402 хиљаде динара”.
Мишљење са резервом
“По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте које на годишњи финансијски извештај има
питање наведено у тачки 4. овог Мишљења, годишњи финансијски извештај истинито и
објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује имовину, улоге и обавезе
политичке странке Демократска странка, Београд на дан 31. децембра 2016. 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 и извештајима политичког субјекта и
рачуноводственим прописима”.
Скретање пажње
“Не изражавајући резерву на дато мишљење, скрећемо пажњу на чињеницу да Демократска
странка није вршила издвајања за стручно усавршавање. Ово је у супротности са чланом 19. став
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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 субјекат треба
да користи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
Не изражавајући резерву на дато мишљење, скрећемо пажњу на чињеницу да Демократска
странка током 2016. и 2017. године, није редовно измиривала своје обавезе према повериоцима,
тако да је у блокади од 05.06.2014. године до данашњег дана, 1048 дана непрекидно, односно сви
текући рачуни Демократске странке су у блокади. Према подацима НБС, на дан 18.04.2017. год.
износ блокаде је 79.140 хиљада динара”.
Остала питања
“Политичка странка Демократска странка је у складу са применљивим рачуноводственим
прописима Републике Србије, припремила и предала Агенцији за привредне регистре засебан
сет финансијских извештаја који обухватају биланс стања, биланс успеха и статистички
извештај, за годину која се завршава 31. децембра 2016. године. С обзиром на то да је странка
сагласно рачуноводственим прописима била разврстана у мала правна лица, није имала обавезу
ревизије тих финансијских извештаја”.
Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е-1.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са
исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ.
(3) Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на
обрасцу Е-2.
(4) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
више различитих буџета и да нису приказани приходи из буџета по 13 рачуна у укупном
износу од 382.379,83 динара.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Укупан износ прилога 528 физичких лица је износио 43.251.268,83 динара од чега један
неновчани у износу од 606.068,00 динара.
(7) Сви прилози физичких лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне
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зараде, политички субјект је објавио на веб сајту у 2016. години.
(8) Политички субјект није примио прилоге физичких лица који премашује максималну
вредност давања на годишњем нивоу.
(9) Уплате по основу прилога од физичких лица извршене су преко текућег рачуна.
(10) Демократска странка је приказала прилоге 4 правна лица у 2016. години у укупном
износу од 133.610,11 динара.
(11) Политички субјект се није кредитно задуживао код пословних банака или других
финансијских институција у 2016. години.
(12) Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено
чланом 12. Закона.
(13) Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
току 2016. године.
(14) Исказани подаци 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.
(15) Политички субјект је имао настале обавезе из претходних година према добављачима у
земљи и иностранству, у износу од 1.628.160,00 динара, које су отписане у 2016. години,
тако да је отпис дуга као такав исказан у ГФИ.
Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години су исказани у
ГФИ и то: приходи од коалиционих партнера 205.500,00 динара, остали непоменути
финансијски приходи 244,89 динара, позитивни ефекти валутне клаузуле по
потраживањима 6.291,48 динара, приходи по основу отписаних сталних обавеза
(смањења обавеза на основу судске пресуде) 1.628.160,00 и остали непоменути
финансијски приходи од 738,81 динара.
Анализа расхода
(1) Због блокаде свих рачуна за редован рад током целе 2016. године, није било могуће
утврђивати разлике између трошкова приказаних у ГФИ и трошкова евидентираних кроз
изводе.
(2) Политички субјект није имао исказане трошкове медијског оглашавања за редован рад у
ГФИ већ само трошкове медијског оглашавања за изборне кампање у 2016. години.
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(3) Политичка странка није исказала и 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 (6.241.751,81 динара).
(4) Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2016. године у
ГФИ.
(5) Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицији АОП 1013 нису у
сагласности са трошковима зарада исказаним у ГФИ. У билансу успеха исказани
трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у износу од 27.699
хиљада, а у ГФИ исказане обавезе по основу зарада износе 25.699.926,00 динара. На
позицији АОП 1017 трошкови донација нису исказани.
Имовина
(1) 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.
(2) Политички субјект нема исказане финансијске податке у ГФИ о учешћу у капиталу
фондације.
(3) Политички субјект има 1.628.160,00 динара, исказаних дуговања за робу/услуге према
добављачима у земљи и иностранству која су отписана у посматраној години.
(4) Упоређивањем података из ГФИ са подацима из Биланса стања који се односе на стање
добављача у земљи и иностранству утврђено је да нема неслагања.
Резиме
 Политички субјект у ГФИ за 2016. годину који је поднео Агенцији, није приказао пет
рачуна отворених код пословних банака.
 Нису приказани приходи из јавних извора по 13 рачуна у укупном износу од 382.379,83
динара.
 Није потрошено најмање 5% (6.241.751,81) од укупно примљених средстава из јавних
извора добијених за редован рад, на трошкове стручног усавршавања и оспособљавања,
међународну сарадњу и рад са чланством.
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Демократска странка Србије

I Опште информације
Седиште: Браће Југовић 2а, Београд
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Урош Јанковић
II Број мандата
Укупан број мандата:
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 6
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 0
Број одборничких мандата у градовима: 18
Број одборничких мандата у општинама: 102 (нема података о расподели 77 мандата ДСС-а)
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра

У РСД

У%

24.596.313,46

71,58

0,00

Прилози физичких лица политичком субјекту

3.265.899,23

9,50

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

2.991.548,61

8,71

Приходи од чланарине

0,00

0

Приходи од имовине политичког субјекта

0,00

0

3.507.401,51

10,21

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

34.361.162,81

100

Режијски и текући трошкови

23.309.574,52

52,64

Трошкови рекламног материјала и публикација

5.417.573,68

12,23

Трошкови јавних догађаја

1.277.354,15

2,88

Трошкови оглашавања

6.377.396,89

14,40

863.902,32

1,95

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством

4.729.000,00

10,68

Други трошкови

2.309.794,20

5,22

Укупно расходи

44.284.595,76

100

Други приходи
Кредити и зајмови

Зараде
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IV Налаз контроле
У поступку контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији годишњи
финансијски извештај за 2016. годину на обрасцу И1 бар код број: 0400001024171 од 13.04.2017.
године, који је верификован и објављен на сајту Агенција за борбу против корупције. Такође, уз
ГФИ за 2016. годину, достављено је мишљење овлашћеног ревизора, фотокопија регистрованог
редовног годишњег финансијског извештаја (Биланс стања и Биланс успеха).
Увидом у веб сајт политичког субјекта, утврђено је да је објављен ГФИ.
Контролом је утврђено да политички субјект није у ГФИ навео 21 текући рачун, отворен код
пословних банака (сви рачуни се углавном односе на текуће рачуне за финансирање изборне
кампање).
У годишњем финансијском извештају за 2016. годину Демократска странка Србије исказала
је приходе у укупном износу (новчане и неновчане) од 34.361.162,81 динара и расходе у укупном
износу од 44.284.595,76 динара.
Ревизију ГФИ политичке странке ДСС за 2016. годину извршило је предузеће “ПКФ” д.о.о.
из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео мишљење и навео је следеће:
„По нашем мишљењу, годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим
материјално значајним питањима, показује имовину, капитал и обавезе „Демократске странке
Србије“, из Београда, на дан 31. децембар 2016. 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.
Скретање пажње
Странка је у финансијским извештајима за 2016. годину исказала текући губитак у износу од
9.923 хиљаде динара. Акумулирани губитак на дан 31.децембар 2016. године, превазилази
укупну вредност капитала у износу од 62.784 хиљаде динара (на дан 31. децембар 2016. године
52.861 хиљада динара).
Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.“
Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е-1.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, не слаже се са
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исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ, у делу који се односи на
неновчана давања физичких лица у износу од 291.986,00 динара (у Е-1 нису исказана сва
неновчана давања).
(3) Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на
обрасцу Е-2.
(4) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
више различитих буџета и утврђенa је разлика у износу од 468.429,00 динара што се
односи на уплаћена а неприказана новчана средства из јавних извора за финансирање
изборних кампања у 2016. години.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Укупан износ 73 прилога физичких лица износио је 3.265.899,23 динара, док је било
исказано шест прилога правних лица у 2016. години у износу од 2.991.548,61 динара.
(7) Поређењем прилога исказаних у ГФИ и прилива по изводима по том основу, утврђена је
разлика у износу од 974.347,00 динара која представља неприказане прилоге физичких
лица у ГФИ за изборне кампање у 2016. години, док су остале уплате извршене у складу
са законом у смислу начина уплата и износа уплаћених средстава.
(8) Највећи појединачни новчани прилог за редован рад у 2016. години од стране физичког
лица уплаћен је у износу од 140.000,00 динара, те није било прекорачења законом
дозвољених давања у 2016. години.
Такође контролом је утврђено да три прилога правних лица у укупном износу од 81.100,00
динара (исказана у Извештају о трошковима изборне кампање у Пожаревцу), нису приказани у
ГФИ и то: ЗП Алупо - Јанковић износ од 30.500,00 динара; СР Тиме Оут Милојко износ од
20.000,00 динара и СЗР Врабац износ од 36.600,00 динара.
Највећи појединачни прилог у 2016. години од стране правних лица, дат као неновчани прилог
предузећа Алмизо д.о.о. износио је 2.892.421,00 динара (Уговор о преузимању дуга по основу
коришћења пословних просторија ЈП Пословни простор Врачар), тако да није било прекорачења,
законом дозвољених давања у 2016. години.
Политички субјект у ГФИ није исказао пријем услуга и добара из члана 6. Закона.
Политички субјект није исказао приходе од имовине.
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Политички субјекат није испунио обавезу да све прилоге физичких лица чије вредности
премашују износ једне просечне месечне зараде, објави на веб сајту у 2016. години.
(9) Политички субјект у 2016. години није примио прилоге физичких лица који премашују
максималну вредност давања на годишњем нивоу.
(10) Уплате по основу прилога физичких лица извршене су у складу са законом.
(11) Демократска странка Србије је исказала давања правних лица у 2016. години.
(12) Политички субјекат у ГФИ за 2016. годину, није исказао кредитно задужење код
пословних банака или других финансијских институција.
(13) Поређењем података из ГФИ са подацима исказаним кроз изводе пословних банака,
утврђено је да политички субјект није био финансиран супротно члану 12. закона.
(14) Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
току 2016. године.
(15) Поређењем исказаних података у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама
АОП 1003, 1004 и 1005, са подацима исказаним у ГФИ који се односе на Приходе од
чланарина, новчана средства из јавних извора и прилози физичких и правних лица,
утврђена је разлика 3.507 хиљада динара, која се односи на приход од отписа застарелих
обавеза и исправке мањих матријалних грешака из претходне године.
У делу 7. укупно други приходи, непоменути у табелама од 1-6, Демократска странка Србије
исказала је приходе по том основу и то: приходи од отписа застарелих обавеза у износу од
3.381.529,22 динара и исправка мањих материјално безначајних грешака из прошле године у
износу од 125.872,00 динара.
Анализа расхода
(1) Расходи политичког субјекта исказани у годишњем финансијском извештају за 2016.
годину, износе 44.284.595,76 динара. Расходи се у највећем делу односе на режијске и
текуће трошкове у износу од 23.309.574,52 динара, трошкове оглашавања 6.377.396,89
динара и трошкове рекламног материјала и публикација у износу од 5.417.573,68 динара.
(2) Политички субјект је исказао трошкове медијског оглашавања за редован рад и изборне
кампање у 2016. години.
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(3) Политичка странка је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених
средстава из јавних извора за редован рад у 2016. години, које је политички субјект
примио и исказао у ГФИ (23.257.278,00 динара), потрошио је 4.729.000 динара на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством.
(4) Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2016. године.
(5) Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1013 и 1017,
су у потпуности једнаки са подацима исказаним у ГФИ, док Трошкове истраживања није
могуће упоредити, с обзиром да Статистички извештај није достављен.
Имовина
(1) Подаци из евиденције имовине која се води на обрасцу Е-2, слажу се са исказаним
подацима у ГФИ.
(2) Политички субјект има исказане податке о учешћу у капиталу фондације.
(3) Политички субјект је исказао дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи и
иностранству која су отписана у посматраној години у износу од 202.842,00 динара.
(4) 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.
(5) Укупне обавезе политичког субјекта на дан 31.12.2016. године исказане у годишњем
финансијском извештају износе 69.236.532,00 динара и највећим делом се односе на
неизмирене обавезе према добављачима у земљи у износу од 69.033.532,00 динара.
Резиме
 Политички субјекат није испунио обавезу да све прилоге физичких лица чије
вредности премашују износ једне просечне месечне зараде, објави на веб сајту у 2016.
години.
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Лига социјалдемократа Војводине

I Опште информације
Седиште: Трг Младенаца 10, Нови Сад
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Душан Бајић
II Број мандата
Укупан број мандата: 96
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 4
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 9
Број одборничких мандата у градовима: 36
Број одборничких мандата у општинама: 47
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

28.027.775,12

68,30

0,00

0

Прилози физичких лица политичком субјекту

6.723.299,99

16,38

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

2.125.000,00

5,18

142.000,00

0,35

0,00

0

4.019.710,49

9,80

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

41.037.785,60

100

Режијски и текући трошкови

18.017.525,34

34,94

Трошкови рекламног материјала и публикација

6.909.673,17

13,40

Трошкови јавних догађаја

2.258.599,00

4,38

Трошкови оглашавања

18.835.079,93

36,52

Зараде

3.619.052,82

7,02

0,00

0

Други трошкови

1.934.268,34

3,75

Укупно расходи

51.574.198,60

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра

Приходи од чланарине
Приходи од имовине политичког субјекта
Други приходи
Кредити и зајмови

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством
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IV Налаз контроле
Лига социјалдемократа Војводине је уз писану форму годишњег финансијског извештаја
поднела мишљење овлашћеног ревизора, фотокопију регистрованог редовног годишњег
финанијског извештаја (биланс стања, биланс успеха), евиденцију о прилозима Е-1 и евиденцију
о имовини Е-2.
Увидом у фотокопију регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја који је
политичка странка доставила Агенцији за привредне регистре, утврђено је да се подаци о
приходима, расходима и имовини слажу са исказаним подацима у ГФИ, осим података који се
односе на трошкове зарада.
Политички субјект није исказао у ГФИ све текуће рачуне које има отворене код
пословних банака. У делу ГФИ који се односи на опште податке, нису исказани рачуни преко
којих је вршен промет средстава намењених за финансирање изборне кампање 2016. године.
Ревизију ГФИ политичке странке за 2016. годину извршило је предузеће „Libra Audit”
д.о.о. Нови Сад. У свом извештају, овлашћени ревизор дао је мишљење да годишњи
финансијски извештај истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима,
приказује финансијски положај Лиге социјалдемократа Војводине. Не изражавајући резерву у
односу на дато мишљење, у делу извештаја Скретање пажње наведено је: „Обавезе из пословања
приказане у билансу стања, садрже обавезе према добављачу ЈКП "Новосадска Топлана" Нови
Сад, чије стање на дан биланса 31. децембар 2016. године, није у потпуности усаглашено са
добављачем. Ни алтернативним методама нисмо били у могућности да конфирмирамо салдо
наведене обавезе на односни датум”.
Будући да је износ обавезе према добављачу ЈКП "Новосадска Топлана" Нови Сад, испод
прага материјалности, што је утврђено на основу укупних расхода и обавезе исказане у
евиденцији о имовини, наведени недостатак није утицао на поступање у контроли ГФИ.
Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица у складу са прописима.
(2) Утврђено је да се евиденције прилога физичких и правних лица које се воде на обрасцу
Е-1, слажу са исказаним прилозима у ГФИ.
(3) Лига социјалдемократа Војводине обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о
имовини у складу са прописима.
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(4) Политичком субјекту су на текући рачун уплаћена средства за редован рад, која јој
припадају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и јединица
локалних самоуправа, сходно закону.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Утврђено је да су 92 физичка лица новчаним прилозима финансирала изборну кампању
политичке странке, у укупном износу од 6.723.299,99 динара. Такође, за изборну кампању
прилоге су дала и три правна лица, укупне вредности 2.125.000,00 динара. Прилога за
редован рад није било. Сви утврђени прилози су приказани у ГФИ.
(7) Прилози физичких и правних лица већи од просечне месечне зараде објављени су на веб
сајту политичког субјекта.
(8) Политички субјект није примио прилог који премашује максималну вредност давања на
годишњем нивоу. Највећи прилог политичком субјекту у износу од 1.500.000,00 динара
дао је Медиа арт компјутерс из Новог Сада.
(9) Поједине уплате прилога физичких лица нису извршене у складу са законом. У контроли
је утврђено да уплате нису враћене у складу са законом и да су приказане у ГФИ у оквиру
прилога физичких лица. Политички субјекат је дужан да прими уплату новчаног прилога
искључиво са текућег рачуна даваоца. На посебном рачуну ЛСВ за финансирање изборне
кампање за покрајинске изборе, утврђене су готовинске уплате прилога у укупном износу
од 920.000,00 динара.
(10)Политички субјект није користио кредите за финансирање својих активности у 2016.
години.
(11) Политичку странку финансирао је субјекат коме је то забрањено чланом 12. Закона.
Удружење Мотор фест из Новог Сада дало је политичком субјекту неновчани прилог
вредности 75.000,00 динара, за изборну кампању за изборе за одборнике у Скупштини
града у Новом Саду.
(12) Приходи које је политички субјект остварио по основу изборних кампања у 2016. години,
исказани су у ГФИ.
(13)Подаци из редовног годишњег финансијског извештаја политичке странке (биланс
успеха) слажу се са исказаним подацима у ГФИ који се односе на приходе од чланарина,
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новчана средства из јавних извора, прилоге физичких и правних лица и приходе од
имовине политичког субјекта.
(14) Лига социјалдемократа Војводине исказала је приходе од смањења обавеза од
3.961.868,04 динара у оквиру других прихода у ГФИ. Према подацима из евиденције о
имовини отписане су обавезе према добављачима по основу застарелости у укупном
износу од 3.936.828,06 динара, од тога се 2.351.972,00 динара односи на Бејби блу из
Новог Сада, а није исказано на ког добављача се односи преостали износ отписаних
обавеза.
Анализа расхода
(1) Трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада су коришћени за
функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта (рад са бирачима и чланством,
трошкове промоције, рекламног материјала и публикација, обуке, трошкове зарада и
накнада запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за друге сличне активности).
(2) Трошкови медијског оглашавања политичког субјекта за редован рад и изборну кампању
(телевизија, интернет, штампа, радио и билборди) су приказани у ГФИ.
(3) ЛСВ од укупно добијених средстава из јавних извора за редован рад у 2016. години у
износу од 25.460.078,51 динара, није потрошила најмање 5%, тј. 1.273.003,93 динара на
стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
(4) Расходи које је политички субјект остварио по основу изборних кампања 2016. године су
исказани у ГФИ. Обавезе настале у изборној кампањи за покрајинске изборе, према
правним лицима „Maxim & Co“ д.о.о. Нови Сад од 3.206.449,98 динара, „Happy TV“ д.о.о.
Београд од 1.290.993,46 динара, „Pink International Company“ д.о.о. Београд од
2.625.348,08 динара и „Scomediаsco“ д.о.о. Нови Сад од 1.866.560,00 динара, нису
измирене.
(5) Упоређивањем података о пријављеним расходима политичког субјекта из ГФИ са
подацима из биланса успеха поднетих АПР-у, утврђено је да се подаци о трошковима
зарада не слажу. Обавезе по основу зарада у ГФИ су 3.619.052,82 динара, а у билансу
успеха су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 3.663 хиљада динара.
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Имовина
(1) Подаци из евиденције о имовини која се води на обрасцу Е-2, се слажу са исказаним
подацима у ГФИ део IV Имовина, улози (сопствени извори) и обавезе политичког
субјекта.
(2) Лига социјалдемократа Војводине није оснивач задужбине/фондације.
(3) Дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи отписана су у 2016. години по
основу застарелости у укупном износу од 3.936.828,06 динара.
(4) Подаци из АПР извештаја политичке странке (биланс стања) слажу се са исказаним
подацима у ГФИ који се односе на стање некретнина, постројења и опреме, стање
добављача у земљи и иностранству и кредита.
Резиме
 ЛСВ није навео у годишњем финансијском извештају два текућа рачуна, отворена код две
пословне банке, преко којих је вршен промет средстава намењених за финансирање
изборне кампање 2016. године.
 Поједине уплате прилога физичких лица нису извршене у складу са Законом. На
посебном рачуну ЛСВ за финансирање изборне кампање за покрајинске изборе, утврђене
су готовинске уплате прилога физичких лица у укупном износу од 920.000,00 динара.
 Политичку странку финансирао је субјекат коме је то забрањено чланом 12. Закона.
Удружење Мотор фест из Новог Сада дало је ЛСВ-у неновчани прилог.
 ЛСВ средства из јавних извора није потрошио на стручно усавршавање и
оспособљавање, 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
II Број мандата
Укупан број мандата:
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 9
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 3
Број одборничких мандата у градовима: 46
Број одборничких мандата у општинама: 61 (Нема података о подели мандата ПУПС-а са
коалиционим партнерима на нивоу 10 општина)
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

39.948.475,69

90,40

0,00

0

Прилози физичких лица политичком субјекту

125.210,54

0,28

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

30.000,00

0,07

2.433.244,57

5,51

0,00

0

1.651.808,71

3,74

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

44.188.739,51

100

Режијски и текући трошкови

6.256.003,14

7,86

634.042,00

0,80

10.544.357,31

13,24

44.372,76

0,06

Зараде

20.457.633,43

25,70

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством

2.156.943,58

2,71

Други трошкови

39.505.524,29

49,63

Укупно расходи

79.598.876,51

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра

Приходи од чланарине
Приходи од имовине политичког субјекта
Други приходи
Кредити и зајмови

Трошкови рекламног материјала и публикација
Трошкови јавних догађаја
Трошкови оглашавања
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IV Налаз контроле
У процесу контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији годишњи
финансијски извештај бар код број 0 400001 022177 од 13.04.2017. године, који је верификован и
објављен на сајту Агенције за борбу против корупције. Такође, уз ГФИ за 2016. годину,
достављено је и мишљење овлашћеног ревизора, као и фотокопија регистрованог редовног
годишњег финансијског извештаја (Биланс стања и Биланс успеха).
Увидом у веб сајт политичког субјекта, утврђено је да је објављен ГФИ.
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 формуларом Листа формалне
исправности и потпуности података у ГФИ.
Политички субјект ниje приказао у свом ГФИ један текући рачун који има отворен код
“Credit agricole” банке.
Ревизију ГФИ политичке странке за 2016. годину извршио је предузеће “Привредни
саветник ревизија доо” из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео мишљење са резервом и
навео је следеће:
Основ за мишљење са резервом
“ПУПС је у годишњи финансијски извештај у оквиру позиције 3.2. динарски (пословни) рачуни,
исказао укупан износ од 27.143 хиљаде динара. Независном потврдом салда на дан 31.12.2016.
године, као ни додатним поступцима ревизије нисмо били у могућности да утврдимо постојање
свих пословних рачуна, а тиме ни да потврдимо износ готовине и еквивалената готовине
приказан на овој позицији.
ПУПС је у годишњем финансијском извештају у оквиру позиције 2. Краткорочна потраживања и
и краткорочни финансијски пласмани исказао износ од 1.813 хиљада динара, од чега износ од
1.182 хиљада динара нисмо били у могућности да потврдимо због непостојања документације.
ПУПС у годишњем финансијском извештају у оквиру позиције III. Расходи политичког субјекта
није исказо трошкове пословања појединих одбора за које нису достављени годишњи извештаји
о пословању. Услед тога нисмо били у могућности да потврдимо свеобухватност трошкова”.
Мишљење са резервом
“По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте који на годишњи финансијски извештај имају
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питања наведена у тачкама 4., 5. и 6. овог Мишљења, образац И1 годишњи финансијски
извештај истинито и објективно, по свим битним питањима, приказује имовину, улоге
(сопствене изворе) и обавезе Партије удружених пензионера Србије, Београд, на дан 31.12.2016.
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 и извештајима
политичког субјекта, као и рачуноводственим прописима Републике Србије”.
Скретање пажње
“Не изражавајући резерву на претходно дато мишљење, скрећемо пажњу на чињеницу да је
ПУПС у 2016. години извршио исправку материјално значајних грешака из ранијих периода у
укупном износу од 1.004 хиљаде динара у корист прихода и 1.509 хиљада динара на терет
расхода. Ови износи нису евидентирани у обрасцу И1 Годишњи финансијски извештај јер се не
односе на на текуће пословање ПУПС-а”.
Остала питања
“ПУПС је у складу са применљивим рачуноводственим прописима Републике Србије, саставио и
предао Агенцији за привредне регистре прописани сет финансијских извештаја који обухвата
биланс стања и биланс успеха, на дан 31. децембра 2016. године. С обзиром да је ПУПС у складу
са Законом о рачуноводству, разврстан у микро правно лице, није у обавези да врши законску
ревизију финансијских извештаја за 2016. годину”.
Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е-1.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са
исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ
(3) Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на
обрасцу Е-2.
(4) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
више различитих буџета, при чему су утврђена неслагања, мање приказано, у ГФИ у
поређењу са изводима 1.636.131,34 динара (по одређеним рачунима мање приказано
1.227.328,69 динара, а није уопште приказано 408.802,65 динара).
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
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динара.
(6) Укупан износ новчаних прилога, које је дало 21 физичко лице, је износио 125.210,54
динара. Није било неновчаних прилога.
(7) Није било прилога чије вредности премашују износ једне просечне месечне зараде.
(8) Политички субјект није примио прилоге физичких лица који премашује максималну
вредност давања на годишњем нивоу.
(9) Уплате по основу прилога од физичких лица извршене су преко текућег рачуна.
(10)Новчани прилози правних лица, један прилог, износио је 30.000,00 динара.
(11) Политички субјект није узимао кредит код пословних банака за финансирање редовног
рада или трошкова изборне кампање.
(12)Политички субјект је имао једну уплату у износу од 8.000,00 динара од Општинског
удружења пензионера Нова Варош што је забрањено чланом 12. Закона.
(13)Политички субјект нема исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
току 2016. године из разлога што у контролисаном периоду није самостално учествовао у
изборној кампањи.
(14)Исказани подаци у Билансу успеха политичког субјекта на позицији АОП 1003 (приходи
од чланарина) су једнаки и слажу се са подацима у ГФИ, на позицији АОП 1004 нису
исказани подаци, док су на позицији АОП 1005 исказани подаци који обухватају и
позицију АОП 1004 (новчана средства из јавних извора и прилози физичких и правних
лица) и већи су од података из ГФИ за 1.550 хиљада динара.
(15)Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима
у земљи и иностранству које су отписане у 2016. години, тако да отпис дуга као такав
није исказан у ГФИ.
Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години су исказани у
ГФИ, и то Билансно обухваћени приходи у износу од 1.651.808,71 динара.
Анализа расхода
(1) Исказани трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада политичког субјекта
који су исказани у ГФИ су у односу на трошкове по изводима мањи за 14.356.556,29
динара.
(2) Политички субјект је исказао трошкове медијског оглашавања за редован рад у ГФИ у
износу од 44.372,76 (трошкови штампе) док није имао трошкове медијског оглашавања за
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изборне кампање у 2016. години.
Утврђено је да су са рачуна ОО ПУПС Кнић, извршене две позајмице и то Општинској
организацији пензионера Кнић 90.000,00 и предузетнику Драгану Радојевићу СТР месара
и рибарница Гружа 35.000,00 динара које су касније враћене на рачун политичког
субјекта.
Са рачуна политичког субјекта плаћено је 5.000,00 динара Дому културе Пријепоље, а као
сврха уплате наведено “коришћење сале у кампањи”
(3) Политичка странка је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених
средстава за редован рад у 2016. години, које је политички субјект примио и исказао у
ГФИ (39.948.475,69 динара), потрошио је 2.156.943,58 динара на трошкове стручног
усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством.
(4) Политички субјект није исказао расходе по основу изборних кампања у току 2016. године
у ГФИ пошто је у изборним кампањама учествовао у оквиру коалиције.
(5) Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицији АОП 1013 и подаци
исказани у ГФИ се у потпуности слажу. На позицији АОП 1017, нису исказани трошкови
донација.
Имовина
(1) 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.
(2) Политички субјект нема исказане финансијске податке у ГФИ о учешћу у капиталу
фондације.
(3) Политички субјект је исказао дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи у
износу од 1.080 хиљада динара.
(4) 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.
Резиме
 Политички субјекат је имао једну уплату од 8.000,00 динара, која је у супротности са
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чланом 12. Закона
 Политички субјект је дао позајмице једном удружењу у износу од 90.000,00 и једном
предузетнику у износу од 35.000,00 динара.
 Са рачуна за редован рад извршено плаћање једног рачуна у износу од 5.000,00 динара,
који се односио на трошкове изборне кампање.
 У ГФИ у односу на податке из извода исказани су мањи приходи из буџета у износу од
1.227.328,69 а нису приказани приходи из буџета у износу од 408.802,65 динара.
 У ГФИ су, у односу на податке из извода, приказани мањи трошкови у износу од
14.356.556,29 динара.
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Савез војвођанских Мађара
I Опште информације
Седиште: Аге Мамужића 11/И, Суботица
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Мирјана Роњец
II Број мандата
Укупан број мандата:
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 4
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 6
Број одборничких мандата у градовима: 20
Број одборничких мандата у општинама: 82 (нема података за 7 мандата)
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

43.148.299,27

96,72

0,00

0

1.275.013,00

2,86

139.716,73

0,31

0,00

0

74,39

0

49.557,37

0,11

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

44.612.660,76

100

Режијски и текући трошкови

7.239.572,40

14,88

Трошкови рекламног материјала и публикација

9.387.456,20

19,28

Трошкови јавних догађаја

1.378.313,01

2,83

Трошкови оглашавања

5.974.774,43

12,27

Зараде

11.960.188,62

24,57

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством

4.344.421,10

8,92

Други трошкови

8.396.843,72

17,25

Укупно расходи

48.681.569,48

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра
Прилози физичких лица политичком субјекту
Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту
Приходи од чланарине
Приходи од имовине политичког субјекта
Други приходи
Кредити и зајмови
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IV Налаз контроле
У процесу контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији Годишњи
финансијски извештај бар код број 0 400000 959177 од 06.04.2017. године који је верификован и
објављен на сајту Агенције за борбу против корупције. Такође уз ГФИ за 2016. годину,
достављено је и мишљење овлашћеног ревизора. Увидом у веб сајт политичког субјекта,
утврђено је да је објављен ГФИ. Уз ГФИ је достављена фотокопија регистрованог редовног
годишњег финансијског извештаја (Биланс стања и Биланс успеха).
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 формуларом Листа формалне
исправности и потпуности података у ГФИ.
Политички субјект je приказао у свом ГФИ све текуће рачуне које има отворене код
пословних банака и Управе за Трезор.
Ревизију ГФИ политичке странке за 2016. годину извршило је предузеће “Finodit” д.о.о.
из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео мишљење и навео је следеће:
 “По нашем мишљењу, годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим
материјално значајним питањима, приказује имовину, капитал и обавезе Савеза
војвођанских Мађара, Суботица, на дан 31. децембра 2016. године, као и његове 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.”
Скретање пажње
Образац И-1 је припремљен у складу са захтевима Закона о финансирању политичких
активности. Као резултат тога, образац И-1 може бити неприкладан за друге намене.
Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеним питањима.
Остала питања
Савез војвођанских Мађара, Суботица је у складу са применљивим рачуноводственим
прописима Републике Србије, припремио и предао Агенцији за привредне регистре засебан сет
финансијских извештаја који обухватају биланс стања, биланс успеха и статистички анекс, за
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годину која се завршава 31. децембра 2016. године. С обзиром да је странка сагласно
рачуноводственим прописима била разврстана у мала правна лица, није имала обавезу ревизије
тих финансијских извештаја.
Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е-1.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са
исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ.
(3) Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на
обрасцу Е-2.
(4) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
више различитих буџета, и нису утврђена битна неслагања у погледу истинитости
приказаних података.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Укупан износ прилога 58 физичких лица је износио 1.275.013,00 динара, док је било
исказано прилога три правна лица у 2016. години. Сви прилози који су исказани у ГФИ
су и утврђени. Сви прилози физичких лица чије вредности премашују износ једне
просечне месечне зараде, политичкки субјект је објавио на веб сајту у 2016. години.
Политички субјект није примио прилоге физичких лица који премашује максималну вредност
давања на годишњем нивоу.
Уплате по основу прилога од физичких лица извршене су у складу са Законом, односно преко
текућег рачуна.
(7) Савез војвођанских Мађара је приказала давања правних лица у 2016. години и то
неновчани прилози који се односе на трошак закупа простора за три општине.
(8) Политички субјект је узео кредит код АИК банке за финансирање трошкова изборне
кампање у износу од 8.000.000,00 динара у току 2016. године, који је враћен у
целости.Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то
забрањено чланом 12. Закона.
(9) Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
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току 2016. године.
(10) Исказани подаци 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.
(11) Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима
у земљи и иностранству које су отписане у 2016. години, тако да отпис дуга као такав
није исказан у ГФИ.
Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години су исказани у
ГФИ, и то Приходи од смањења обавеза.
Анализа расхода
(1) 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.
(2) Политички субјект је имао исказане трошкове медијског оглашавања за редован рад и за
изборне кампање у 2016. години.
(3) Политичка странка је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених
средстава за редован рад у 2016. години, које је политички субјект примио и исказао у
ГФИ (27.738.236,00 динара), потрошио је 4.344.421 динара на трошкове стручног
усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством.
(4) Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2016. године у
ГФИ.
(5) Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1013 и 1017,
у потпуности су једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ. Трошкови донација нису
исказани уопште, док Трошкове истраживања није могуће упоредити, обзиром да
Статистички извештај није достављен уз Биланс успеха и Биланс стања.
Имовина
(1) 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
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субјекта.
(2) Политички субјект нема исказане финансијске податке у ГФИ о учешћу у капиталу
фондације.
(3) Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи
и иностранству која су отписана у посматраној години.
(4) 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.
Резиме
Политички субјект је у ГФИ за 2016. годину који је поднео Агенцији, приказао све податке и
поступио у складу са Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.
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Социјалистичка партија Србије
I Опште информације
Седиште: Булевар Михајла Пупина 6, Београд
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Дејан Бацковић
II Број мандата
Укупан број мандата: 683
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 23
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 8
Број одборничких мандата у градовима: 125
Број одборничких мандата у општинама: 527
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

169.631.318,08

34,79

0,00

0

Прилози физичких лица политичком субјекту

64.291.503,56

13,18

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

3.860.960,00

0,79

Приходи од чланарине

1.116.430,01

0,23

Приходи од имовине политичког субјекта

45.773.709,10

9,39

Други приходи

5.956.587,25

1,22

Кредити и зајмови

197.000.000,00

40,40

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

487.630.508,00

100

Режијски и текући трошкови

61.019.130,75

9,73

Трошкови рекламног материјала и публикација

55.218.992,08

8,81

Трошкови јавних догађаја

74.554.980,94

11,89

Трошкови оглашавања

271.692.752,83

43,33

Зараде

48.936.664,14

7,81

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством

10.857.131,00

1,73

Други трошкови

104.694.384,16

16,70

Укупно расходи

626.974.035,90

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра
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IV Налаз контроле
Социјалистичка партија Србије је уз ГФИ доставила мишљење овлашћеног ревизора,
биланс стања, биланс успеха, напомене уз финансијске извештаје, евиденцију о прилозима Е-1 и
евиденцију о имовини Е-2.
Увидом у фотокопију регистрованог редовног финансијског извештаја који је политичка
странка доставила АПР-у, утврђено је да су приходи и расходи у билансу успеха мањи за
782.000,00 динара у односу на исказане податке у ГФИ, док се подаци о имовини слажу.
СПС у ГФИ није исказао све текуће рачуне које има отворене код пословних банака. У
делу ГФИ који се односи на опште податке, исказана су 244 рачуна (134 рачуна за редован рад и
110 рачуна за финансирање трошкова изборне кампање). На основу података добијених по
захтеву од пословних банака, утврђено је да политички субјекат није исказао пет рачуна
отворених код Банке Интеза, али се преко њих није обављао платни промет и девет рачуна
отворених код Комерцијалне банке преко којих је политичка странка вршила промет средстава
намењених за финансирање редовног рада општинских одбора Врањска Бања и Бајина Башта, и
за финансирање трошкова изборних кампања у Суботици и Врању, као и у општинама: Бајина
Башта, Баточина, Свилајнац, Трговиште и Ковачица. Утврђено је да је преко рачуна који нису
исказани у ГФИ, политичка странка извршила укупан промет у износу од 3.205.998,00 динара.
Ревизију ГФИ политичке странке за 2016. годину извршило је предузеће „Винчић” д.о.о.
Београд. У свом извештају, овлашћени ревизор је изразио мишљење са резервом. „Са стањем на
дан 31.12.2016. године Странка није извршила свеобухватан попис имовине и обавеза на начин
прописан одредбама члана 16. Закона о рачуноводству и није у потпуности извршила
усаглашавање стања са дужницима и повериоцима да би се у довољној мери уверили у
објективност исказаних потраживања и обавеза”, наведено је у делу Основа за мишљење са
резервом. Напоменути недостатак дат је и у Мишљењу овлашћеног ревизора на ГФИ политичке
странке за претходну годину.
Анализа прихода
(1) СПС у својим пословним књигама обезбеђује евиденцију прилога физичких и правних
лица, с тим да начин вођења евиденција о прилозима није у складу са Правилником о
евиденцијама и извештајима политичког субјекта, односно евиденције нису хронолошки
вођене.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица које се воде на обрасцу Е-1, слажу се са
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исказаним прилозима у ГФИ.
(3) Политичка странка не обезбеђује потпуне податке у евиденцији о имовини, док се
исказани подаци о кредитима политичке странке у евиденцији не слажу са подацима
добијених од пословне банке.
(4) Утврђено је да политичком субјекту нису уплаћена новчана средства из јавних извора за
редован рад на текући рачун, која јој припадају по основу освојених мандата у
скупштинама општина Трстеник, Сурдулица, Свилајнац, Севојно, Баточина и Трговиште.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Утврђено је 606 физичих лица која су дала новчане прилоге политичком субјекту у
укупном износу од 64.339.703,56 динара. У ГФИ нису приказани прилози Зорана Антића
(56.700,00 динара) и Владимира Ђорђевића (1.000,00 динара) дати за изборну кампању у
Врању и прилог Марије Јордановић (12.500,00 динара) уплаћен за финансирање
трошкова изборне кампање у Трговишту.
У ГФИ приказани су неновчани прилози два физичка лица укупне вредности 22.000,00
динара.
Поред прилога физичка лица давала су и позајмице политичкој странци. Ренато Јовнаш из
Ковачице, дао је прилог за изборну кампању, али je уплатио и позајмицу на рачун за
редован рад општинског одбора СПС-а у Ковачици од 6.420,00 динара, којом је СПС
платио трошкове, а до краја 2016. године позајмица није враћена физичком лицу. Ова
уплата није приказана у ГФИ као прилог. Зоран Антић дао је политичкој странци, поред
већ поменутог прилога за изборну кампању, и позајмицу уплаћену на рачун за редован
рад градског одбора у Врању у износу од 102.210,00 динара. Ни ова позајмица није
враћена до краја године и није приказана као прилог физичког лица.
На рачунима СПС-а утврђени су и прилози 19 правних лица у укупном износу од
3.860.960,00 динара, колико је и приказано у ГФИ.
(7) Прилози од физичких и правних лица, који су дати у 2016. години, објављени су на веб
сајту СПС-а у оквиру ГФИ. Давање физичког лица Зорана Антића укупне вредности
56.700,00 динара, што је за 12.263,50 динара више од просечне месечне зараде, није
приказано у ГФИ и није објављено на веб сајту политичког субјекта.
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СПС није поднео извештај о трошковима изборне кампање за избор одборника у
Скупштини града Врања одржаних 2016. године. У ГФИ није приказан рачун број 205230352-60, преко кога је Градски одбор СПС-а у Врању вршио промет средстава
намењених за финансирање трошкова изборне кампање. У контроли наведеног рачуна
утврђене су две уплате прилога Зорана Антића од по 28.350,00 динара.
(8) Политички субјекат није примио прилог физичког и правног лица који премашује
максималну вредност давања на годишњем нивоу.
(9) Поједине уплате прилога физичких лица нису извршене у складу са Законом. У контроли
је утврђено да уплате нису враћене у складу са Законом и да су приказане у ГФИ у
оквиру прилога физичких лица. Политички субјекат је дужан да прими уплату новчаног
прилога искључиво са текућег рачуна даваоца. Укупан износ готовинских уплата који је
утврђен на рачунима политичке странке износи 1.113.017,00 динара и претежно су у
питању прилози намењени за финансирање изборних кампања у јединицама локалне
самоуправе (Кула, Панчево, Прокупље, Сечањ, Рума, Врањска Бања, Инђија, Краљево,
Петровац на Млави, Лесковац, Пирот, Ужице, Гроцка). У контроли рачуна СПС-а
утврђене су готовинске уплате прилога физичких лица: Марте Нешић од 150.000,00
динара, Милана Анђелића у укупном износу од 48.000,00 динара, Милојча Атанасовића
од 40.000,00 динара, Љубинка Благотића од 20.517,00 динара, Александра Будише у
укупном износу од 48.000,00 динара, Николе Дангубића од 40.000,00 динара, Николе
Ђуричића од 35.000,00 динара, Часлава Јовића од 20.000,00 динара, Александра
Ковачевића од 40.000,00 динара, Владимира Малетића од 35.000,00 динара, Миле
Миличић од 25.000,00 динара, Драшка Миљковића у укупном износу од 141.000,00
динара, Јованке Миљковић од 40.000,00 динара, Борислава Митровића од 25.000,00
динара, Братислава Павловића од 30.000,00 динара, Видојка Панајотовића у укупном
износу од 90.000,00 динара, Мирослава Радивојевића од 25.000,00 динара, Љубомира
Станишића од 40.000,00 динара, Љубинке Станковић од 30.000,00 динара, Ђорђа
Станојевића у укупном износу од 130.500,00 динара и Драгише Станојевића од 60.000,00
динара.
(10) Социјалистичка партија Србије је два пута узимала кредит код АИК банке а.д. Београд,
2016. године. На основу података из уговора о кредиту, утврђено је да је пословна банка
СПС-у одобрила укупно 17.000.000,00 динара за финансирање редовног рада и
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180.000.000,00 динара за финансирање изборне кампање, те да су у ГФИ политичког
субјекта погрешно исказани подаци о намени кредита, као и да менице нису наведене као
средство обезбеђења кредита.
Први кредит је одобрен на 185.000.000,00 динара, с тим што је 180.000.000,00 динара
намењено за финансирање трошкова изборне кампање, а 5.000.000,00 динара за редован
рад. У уговору о кредиту као средство обезбеђења кредита наведене су 25 бланко меница
и 12 извршних вансудских хипотека.
Други кредит СПС је узела за финансирање редовног рада. Одобрен износ је
12.000.000,00 динара, а услови обезбеђења кредита су 25 бланко меница и једна извршна
вансудска хипотека.
(11) На основу доступне документације није утврђено је да политички субјект био
финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чланом 12. Закона.
(12)Значајан део прихода које је СПС остварио по основу изборних кампања у току 2016.
године, исказан је у ГФИ политичког субјекта. Утврђено је да нису исказани приходи
остварени за изборне кампање у јединицама локалних самоуправа за које СПС Агенцији
није поднео извештај о трошковима изборне кампање. У питању су локални избори у
Врању, Бајиној Башти, Баточини, Свилајнцу и Трговишту. У контроли рачуна које су
општински одбори користили за финансирање трошкова наведених изборних кампања
утврђене су уплате из јавних извора у укупном износу од 282.838,84 динара. Кампања у
Трговишту била је финансирана једино прилогом физичког лица. ГФИ не садржи ни
прилоге физичких лица дате за одржане градске изборе у Врању.
СПС је 10.06.2016. поднела извештај о трошковима изборне кампање у градској општини
Врањска Бања, у ком је као једини извор прихода приказала прилоге физичких лица. У
контроли посебног рачуна наведеног у извештају, утврђено је да су прилозима физичких
лица плаћени сви исказани трошкови у извештају. Међутим, из буџета града Врања на
рачун за финансирање редовног рада општинског одбора СПС у Врањској Бањи,
02.06.2016. године извршен је, како је на изводу рачуна наведено, пренос средстава за
кампању у износу од 27.724,50 динара. СПС ова средства није пренео на рачун за
финансирање изборне кампање, није их вратио у буџет, није их приказао у оквиру
прихода у ГФИ. Средства су утрошена у пуном износу.
(13)Подаци из АПР извештаја политичке странке (биланс успеха) слажу се са исказаним
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подацима у ГФИ који се односе на приходе од чланарина, новчана средства из јавних
извора, прилоге физичких и правних лица и приходе од имовине политичког субјекта.
(14)СПС је приходе од отписа/смањења обавеза у износу од 653.800,00 динара исказао у
ГФИ у оквиру других прихода.
Анализа расхода
(1) Средства прикупљена за финансирање редовног рада коришћена су за функционисање и
пропагирање идеје политичког субјекта (рад са бирачима и чланством, трошкове
промоције, рекламног материјала и публикација, трошкове истраживања јавног мњења,
обуке, међународну сарадњу, трошкове зарада, и накнада запослених, комуналне
трошкове, као и трошкове за друге сличне активности), али и за хуманитарне активности.
У контроли су утврђени преноси средстава између градског одбора Социјалистичке
партије Србије у Нишу и правног лица Знак д.о.о. Ниш, у периоду од 01.01.2015 до
31.12.2016. године.
(2) Трошкови медијског оглашавања политичког субјекта за редован рад и изборну кампању
(телевизија, интернет, штампа, радио и билборди) утврђени на основу података добијених
из различитих извора, приказани су у ГФИ.
(3) СПС је 11% средстава од укупних средстава добијених из јавних извора за редован рад у
2016. години, користио за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу
и рад са чланством.
(4) Расходи које је политички субјект остварио по основу изборних кампања 2016. године,
исказани су у ГФИ политичког субјекта.
(5) Упоређивањем података о пријављеним расходима политичког субјекта из ГФИ са
подацима из биланса успеха, утврђено је да се подаци који се односе на трошкове зарада
слажу, док исказани трошкови хуманитарних активности у ГФИ нису исказани у билансу
успеха политичког субјекта на позицији трошкови донација.
Имовина
(1) Подаци из евиденције о имовини се слажу са исказаним подацима у ГФИ, део IV
Имовина, улози (сопствени извори) и обавезе политичког субјекта.
(2) У контроли је утврђено да је СПС оснивач Фонда Светозар Марковић, што СПС није
навео у ГФИ, нити су исказани подаци о учешћу у капиталу Фонда.
(3) СПС је исказао приходе од отписа/смањења обавеза у ГФИ за 2016. годину у износу од
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653.800,00 динара, али није утврђено у којој години и према којим добављачима су
настале обавезе.
(4) Подаци из АПР извештаја политичке странке (биланс стања) се слажу са исказаним
подацима у ГФИ који се односе на стање добављача у земљи и кредита. Стање обавеза
према добављачима на дан 31.12.2016. године износи 377.320.940,02 динара и увећано је
у односу на почетно стање за 158.909.021,06 динара.
Према подацима добијених од АИК банке а.д. Београд, Социјалистичка партија Србије је
06.03.2017. године имала неизмирене обавезе по основу кредита од 126.388.432,46
динара.
Преглед стања највећих обавеза према добављачим у земљи на дан 31.12.2016. дат је у
наредној табели.
НАЗИВ ДОБАВЉАЧА

ИЗНОС ДУГА
У РСД

Телеком Србија а.д. Београд

72.794.669,67

Хепи ТВ д.о.о. Београд

71.607.537,18

„Watchout“ д.о.о. Београд

40.366.925,41

„Digital Printing Center“ д.о.о. Београд

31.921.527,96

Прва телевизија д.о.о. Београд

19.080.726,00

„Мarketing Press“ д.о.о. Београд

10.659.878,15

Топлана Шабац

10.369.390,60

Инсајдер тим д.о.о. Београд

7.151.360,00

ЈКП Београдске електране

6.514.648,05

Грифон медиа д.о.о. Београд

6.043.608,30

РТС

6.040.400,99

„Adria Media Group“ д.о.о. Београд

5.852.022,31

Новосадска топланa

5.447.479,24

РДП Б92 а.д. Београд

4.991.004,00

„Stage Prо“ д.о.о. Чачак

4.200.000,00

Ласта а.д. Београд

3.996.000,00

„RTV Belle Amie“ д.о.о. Ниш

3.887.192,00

Приказана дуговања у табели чине око 82% свих исказаних обавеза према добављачима у
ГФИ политичке странке. Неплаћене обавезе према Хепи ТВ д.о.о. Београд, Прва телевизија
д.о.о. Београд, Инсајдер тим д.о.о. Београд, Грифон медиа д.о.о. Београд, РДП Б92 а.д. Београд,
„Stage Prо“ д.о.о. Чачак, Ласта а.д. Београд се у потпуности односе на одржане парламентарне
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изборе 2016. године. У вези са парламентарним изборима 2016. године, а након подношења
извештаја о трошковима изборне кампање, СПС је имао и дуг према „Watchout“ д.о.о. Београд,
„Digital Printing Center“ д.о.о. Београд, „Adria Media Group“ д.о.о. Београд, и „RTV Belle Amie“
д.о.о. Ниш у већем или мањем износу од приказаног дуга у табели. Закључак је да до краја 2016.
године СПС није измирио велики део обавеза насталих у кампањи за парламентарне изборе
одржаних у априлу 2016. године.
Исказани дуг према „Мarketing Press“ д.о.о. Београд, РТС-у и Топлани Шабац, пренет је
из ранијих година, као и део дуга према „Watchout“ д.о.о. Београд.
Предузеће „Watchout“ д.о.о. Београд, пружило је услуге СПС-у у изборној кампањи 2016.
године, иако су његова заостала потраживања према СПС-у из претходног периода 21.278.925,41
динара.
Према подацима Народне банке Србије број дана блокаде у којој је СПС био у 2016.
години као дужник у принудној наплати је 58, у више периода блокаде.
Политичка странка сав промет средстава намењених за финансирање редовног рада и
изборне кампање треба да врши преко рачуна, а у поступку контроле, увидом у изводе рачуна
СПС-а евидентиране су готовинске исплате. Према подацима из евиденције о имовини, СПС је у
току 2016. године преко благајне обавио готовински платни промет у износу од 26.247.702,00
динара. Поред тога на дан 31.12.2016. године стање новца у благајни (1.534.304,00 динара) веће
је од стања на текућим рачунима (263.443,10 динара).
Према подацима добијеним од политичке странке, против СПС воде се судски спорови по
више основа: стицање без правног основа, ради дуга за испоручену топлотну енергију, ради дуга
за утрошену електричну енергију, ради неисплаћених зарада и доприноса, због недоставаљања
извештаја за одржане изборе у више јединица локалне самоуправе.
У поступку контроле на изводима рачуна СПС-а број 840-14106763-66 отвореног код
Управе за трезор, за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, утврђене су уплате јавних
средстава у укупном износу од 45.064.351,64 динара, док је у ГФИ приказано да је на наведени
рачун пренето укупно 44.437.407,32 динара из јавних извора, односно исказан је мањи приход за
626.944,32 динара.
Резиме
 Политички субјект није навео у годишњем финансијском извештају 14 текућих рачуна,
отворених код две пословне банке.
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 Евиденције прилога физичких и правних лица нису хронолошки вођене, док евиденција о
имовини не садржи потпуне податке.
 СПС је за износ од 626.944,32 динара мање исказала приходе из јавних извора уплаћене
на рачун СПС-а број 840-14106763-66 отворен код Управе за трезор.
 Вредност давања физичког лица за изборну кампању у Врању већа је од просечне
месечне зараде, а није објављена на веб-сајту СПС-а.
 У ГФИ нису исказани приходи остварени за изборне кампање у јединицама локалних
самоуправа за које СПС Агенцији није поднео извештај о трошковима изборне кампање.
Такође, у ГФИ нису исказани ни посебни рачуни преко којих је СПС вршио промет
средстава намењених за финансирање те кампање.
 СПС је у току 2016. године преко благајне обавио готовински промет у износу од
26.247.702,00 динара. На рачунима СПС-а утврђен је укупан износ готовинских уплата од
1.113.017,00 динара и претежно су у питању прилози намењени за финансирање
изборних кампања.
 Два физичка лица су уплатила позајмице на рачун СПС-а, које до краја 2016. године СПС
није вратио.
 Средства прикупљена за финансирање редовног рада политичке странке, коришћена су за
хуманитарне активности.
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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
II Број мандата
Укупан број мандата:
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 98
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 51
Број одборничких мандата у градовима: 706
Број одборничких мандата у општинама: 1932 (нема података о расподели 196 мандата СНС-а)
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

735.240.182,12

90,49

0,00

0

Прилози физичких лица политичком субјекту

47.926.480,00

5,90

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

5.300.000,00

0,65

Приходи од чланарине

0,00

0

Приходи од имовине политичког субјекта

0,00

0

24.085.857,71

2,96

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

812.552.519,83

100

Режијски и текући трошкови

81.323.749,86

7,04

Трошкови рекламног материјала и публикација

139.738.327,68

12,10

Трошкови јавних догађаја

71.843.497,26

6,22

Трошкови оглашавања

686.061.377,91

59,43

Зараде

44.209.537,50

3,83

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством

38.207.322,32

3,31

Други трошкови

93.022.903,33

8,06

Укупно расходи

1.154.406.715,86

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра

Други приходи
Кредити и зајмови

43

IV Налаз контроле
Политички субјект Српска напредна странка, поднела је у Законом предвиђеном року,
финансијски извештај у електронској и писаној форми, бар код 0400001082171, с тим што је
политички субјекат 22.08.2017. године доставио допуну годишњег финансијског извештаја, бар
код 0400001117170. Верификација и контрола ГФИ вршена је по новодостављеном извештају. Уз
извештај који је поднет на обрасцу И1, достављено је мишљење овлашћеног ревизора, оверене
фотокопије извештаја који се доставља Агенцији за привредне регистре за 2016. годину, у чијем
се саставу налазе: биланс стања, биланс успеха, подаци за статистику, напомене уз финансијски
извештај за 2016. годину, евиденције прилога (Е1) и евиденције имовине (Е2). Провером је
утврђено да је политички субјекат на свом сајту објавио извештај, који је истоветан извештају
који је достављен Агенцији.
Упоредном анализом података из ГФИ и података из годишњег финансијског извештаја
који се доставља Агенцији за привредне регистре за 2016. годину, утврђено је да су исказани
подаци који се односе на приходе, расходе и имовину једнаки.
Политички субјект је у ГФИ за 2016. годину пријавио све рачуне отворене код пословних
банака и Управе за Трезор. Поређењем са подацима које су доставиле пословне банке на захтев
Агенције нису утврђене разлике.
Ревизију ГФИ за 2016. годину извршило је предузеће за рачуноводство, ревизију и
консалтинг „ФИНРЕВИЗИЈА“ Д.О.О. Београда. У свом мишљењу ревизор наводи следеће:
„Измењени годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим материјално
значајним питањима, приказује имовину, капитал и обавезе политичког субјекта Српске
напредне странке из Београда, на дан 31. децембар 2016. 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“.
Политички субјекат у годишњем финансијском извештају није навео да је оснивач
задужбина и фондација.
Анализа прихода
(1) Политички субјекат у својим пословним књигама обезбеђује евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е1.
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(2) Поређењем прилога исказаних у ГФИ и евиденцијама на обрасцу Е1, није утврђена
разлика.
(3) Политички субјекат у својим пословним књигама обезбеђује евиденцију о имовини на
прописаном обрасцу Е2.
(4) Политички субјекат је у ГФИ за 2016. годину исказао укупне приходе (за редован рад и
све изборне кампање) у укупном износу од 812.552.519,83 динара од чега се
472.237.245,42 динара односи на приходе за редован рад, а 340.315.274,41 динара на
приходе за изборне кампање. Поређењем прихода из јавних извора исказаних у ГФИ 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. Податке које је доставила локална самоуправа Бечеј не подударају се са
подацима исказаним кроз изводе пословних банака и у ГФИ у укупном износу од
141.680,00 динара.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Укупан износ 1.349 прилога физичких лица износио је 47.926.480.00 динара, исказана су
и два прилога правних лица у 2016. години у укупном износу од 5.300.000,00 динара.
Контролом је утврђено да два прилога физичких лица у укупном износу од 80.000,00
динара приказана у ГФИ не подударају се са подацима исказаним кроз изводе пословне
банке (у ГФИ погрешно исказан – враћен прилог Љиљане Лабан у исносу од 40.000,00 и
прилог Цане Роглић).
(7) Политички субјект није у потпуности испунио своју законску обавезу да све прилоге
физичких лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне зараде објави на
свом веб сајту. Од укупно утврђених 63 прилога физичких лица политички субјект на
свом сајту објавио је 20 прилога.
(8) Политички субјект није примио прилог физичког лица који премашује максималну
вредност давања на годишњем нивоу.
(9) Све уплате по основу прилога физичких лица извршене су преко текућег рачуна.
(10)Политички субјект је у ГФИ приказао два давања правних лица у 2016. години које се
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односе на давања за парламентарне и изборе за одборнике у градској општини Лазаревац
у укупном износу од 5.300.000,00 динара.
(11)Политички субјект је узео кредит код АИК банке за финансирање изборне кампање у
износу 150.000.000,00 дианра у току 2016. године, који није исказан у ГФИ. Кредит је
враћен у целости.
(12)На основу доступне документације није утврђено да је политички субјект био
финансиран од стране субјеката којима је то забрањено чланом 12. Закона.
(13)Политички субјект је ГФИ исказао приходе и расходе за редован рад и изборне кампање
у 2016. години.
(14)Исказани подаци у Билансу успеха, политичког субјекта на позицијама АОП 1003, 1004 и
1005 разликују се у односу на податке исказане у ГФИ, који се односе на Приходе од
чланарина, новчана средства из јавних извора и прилоге физичких и правних лица, у
износу од 86.594,87 динара.
(15)Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима
у земљи и иностранству које су отписане у 2016. години, тако да отпис дуга као такав
није исказан у ГФИ.
У ГФИ у делу 7. Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години
непоменути у табелама од 1–6, исказан је приход „Конзорцијум грађана - пословни простор у
Крушевцу“ у износу од 13.370.262,84 динара. На основу достављене документације уртврђено је
да је политички субјект на основу Уговора о поклону са Конзорцијумом групе грађана, који
представља Велибор Јовановић, постао власник пословног простора у улици Балканској бр.63 у
Крушевцу. Увидом у Уговор о формирању конзорцијума за куповину непокретности бр: ОУП
1871-2015 сачињен 09.12.2015. године у Крушевцу, утврђено је да конзорцијум сачињавају 20
лица. Наведена лица, чланови конзорцијум за куповину нелокретности нису приказана као
даваоци прилога у 2016. години.
Анализа расхода
(1) 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.
(2) Политички субјект је у ГФИ исказао трошкове медијског оглашавања за редован рад и
изборне кампање у 2016. години.
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(3) Политичка странка је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених
средстава из јавних извора за редован рад у 2016. години, које је политички субјект
примио и исказао у ГФИ (437.894.608,00 динара), потрошио је 38.207.322,32 динара на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством.
(4) Политички субјект је исказао расходе у ГФИ по основу изборних кампања у току 2016.
године.
(5) Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1013 и 1017,
у потпуности су једнаки и тачни са подацима исказаним у ГФИ. Трошкови донација нису
исказани уопште, док Трошкове истраживања није могуће упоредити, обзиром да
Статистички извештај није достављен уз Биланс успеха и Биланс стања.
Имовина
(1) 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.
(2) Политички субјект нема исказане финансијске податке у ГФИ о учешћу у капиталу
фондације.
(3) Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи
и иностранству која су отписана у посматраној години.
(4) 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.
Резиме
 Два прилога физичких лица у укупном износу од 80.000,00 погрешно исказана.
 Политички субјект није у потпуности испунио своју законску обавезу да прилоге
физичких лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне зараде (46.086,75
динара) објави на свом веб сајту. Од укупно 63 утврђена прилога који премашују
просечну месечну зараду у Републици Србији, политички субјект је на свом сајту није
објавио 48 прилога физичких лица.
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 Лица која сачињавају конзорцијум за куповину непокретности у Крушевцу, нису наведена
у ГФИ као лица даваоци прилога у 2016. години. Износ од 13.370.262,84 динара приказан
је у ГФИ као Остали приходи (Конзорцијум грађана-пословни простор у Крушевцу) и за
исти је плаћен порез на поклон.
 Подаци које је доставила локална самоуправа Бечеј не подударају се са подацима
исказаним кроз изводе пословних банака и ГФИ у укупном износу од 141.680,00 динара.

48

Српска радикална странка
I Опште информације
Седиште: Трг победе 3, Земун
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Љиљана Михајловић
II Број мандата
Укупан број мандата:
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 22
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: 10
Број одборничких мандата у градовима: 46
Број одборничких мандата у општинама: 136
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра

У РСД

У%

97.810.787,43

87,38

0,00

Прилози физичких лица политичком субјекту

4.567.200,00

4,08

0,00

0

8.533.500,00

7,62

Приходи од имовине политичког субјекта

400.070,79

0,36

Други приходи

622.340,58

0.56

0,00

0

111.933.898,80

100

Режијски и текући трошкови

8.423.015,24

5,59

Трошкови рекламног материјала и публикација

26.361.766,79

17,50

715.520,00

0,48

Трошкови оглашавања

82.119.916,79

54,52

Зараде

20.987.666,33

13,93

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством

2.789.616,35

1,85

Други трошкови

9.229.726,50

6,13

Укупно расходи

150.627.228,00

100

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту
Приходи од чланарине

Кредити и зајмови
Укупно приходи са кредитима и зајмовима

Трошкови јавних догађаја
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IV Налаз контроле
У процесу контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији Годишњи
финансијски извештај бар код број 0 400001 073179 од 18.04.2017. године и допуну извештаја
бар код број 0 400001 103173 од 15.05.2017. који је верификован и објављен на сајту Агенције за
борбу против корупције. Такође, уз ГФИ за 2016. годину, достављено је и мишљење овлашћеног
ревизора. Уз ГФИ је достављена фотокопија регистрованог редовног годишњег финансијског
извештаја (Биланс стања и Биланс успеха, напомене уз финансијске извештаје, евиденција Е1 и
евиденција Е2).
Увидом у веб сајт политичког субјекта, утврђено је да је објављен ГФИ.
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 формуларом Листа формалне
исправности и потпуности података у ГФИ.
Политички субјект je приказао у свом ГФИ све текуће рачуне које има отворене код
пословних банака и Управе за Трезор.
Ревизију ГФИ политичке странке за 2016. годину извршило је предузеће “FIN revizija” из
Београда. У свом извештају, ревизор је изнео мишљење и навео је следеће:
“По нашем мишљењу, годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим
материјално значајним питањима, приказује имовину, капитал и обавезе политичког субјекта
Српска радикална странка, Београд, на дан 31. децембра 2016. 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

и

извештајима

политичког

субјекта

и

рачуноводственим прописима Републике Србије.”
Остала питања
Српска радикална странка, Београд је у складу са применљивим рачуноводственим прописима
Републике Србије, припремила и поднела Агенцији за привредне регистре засебан сет
финансијских извештаја који обухватају биланс стања, биланс успеха и статистички извештај, за
годину која се завршава 31. децембра 2016. С обзиром да је политички субјекат сагласно
рачуноводственим прописима био разврстан у мала правна лица, није имао обавезу ревизије тих
финансијских извештаја.
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Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е-1.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са
исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ.
(3) Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на
обрасцу Е-2.
(4) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
више различитих буџета, и нису утврђена битна неслагања у погледу истинитости
приказаних података.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Укупан износ прилога 57 физичких лица је износио 4.567.200,00 динара, од чега 31
новчани прилог у износу од 3.818.200,00 динара и 26 неновчаних прилога у износу од
749.000,00 динара. Није било прилога правних лица у 2016. години. Сви прилози су
исказани у ГФИ.
(7) Сви прилози физичких лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне
зараде, политички субјект је објавио на веб сајту.
(8) Политички субјект није примио прилоге физичких лица који премашује максималну
вредност давања на годишњем нивоу.
(9) Уплате по основу прилога од физичких лица извршене су преко текућег рачуна.
(10) Српска радикална странка није приказала давања правних лица у 2016. години.
(11) Политички субјект није узимао кредит код пословних банака за финансирање редовног
рада или трошкова изборне кампање.
(12) Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено
чланом 12. Закона.
(13) Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
току 2016. године.
(14) Исказани подаци у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1003, 1004 и
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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.
(15)Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима
у земљи и иностранству које су отписане у 2016. години, тако да отпис дуга као такав
није исказан у ГФИ.
Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016. години су исказани у
ГФИ, и то Приходи од уговорене ревалоризације.
Анализа расхода
(1) Исказани трошкови настали у вези са финансирањем редовног рада и изборне кампање
политичког субјекта и сви утврђени трошкови су приказани у ГФИ.
(2) Политички субјект није исказао трошкове медијског оглашавања за редован рад у ГФИ
већ само трошкове медијског оглашавања за изборне кампање у 2016. години.
(3) Политичка странка је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених
средстава за редован рад у 2016. години, које је политички субјект примио и исказао у
ГФИ (44.701.608,03 динара), потрошио је 2.789.616,36 динара на трошкове стручног
усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством. Под
трошковима стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са
чланством, под редним бројем 5. исказани су трошкови кабловске телевизије и интернета
у износу од 647.428,00 динара.
(4) Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2016. године у
ГФИ.
(5) Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицији АОП 1013 и подаци
исказани у ГФИ, разликују се за 959 хиљада динара, јер су на наведеној позицији у
билансу успеха исказани и трошкови превоза запослених. На позицији АОП 1017, нису
исказани трошкови донација.
Имовина
(1) Подаци из евиденције имовине која се води на обрасцу Е-2, слажу се са исказаним
подацима ГФИ, део IV Имовина, улози (сопствени извори) и обавезе политичког субјекта.
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(2) Политички субјект нема исказане финансијске податке у ГФИ о учешћу у капиталу
фондације.
(3) Политички субјект је исказао дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи у
износу од 80.550.003,00 динара.
(4) 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.
Резиме
Имајући у виду све горе наведено, може се закључити да је политички субјект у ГФИ за
2016. годину који је поднео Агенцији, приказао све податке и поступио у складу са Правилником
о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.
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Српски покрет Двери
I Опште информације
Седиште: Вишеградска 6/14, Београд
Овлашћено лице из члана 31. Закона: Слободан Димовић
II Број мандата
Укупан број мандата: /
Број посланичких мандата у Народној скупштини Републике Србије: 7
Број посланичких мандата у Скупштини АП Војводине: /
Број одборничких мандата у градовима: 27
Број одборничких мандата у општинама: 40
III Структура прихода и расхода политичке странке у 2016. године изражена у РСД и
процентима (%)
У РСД

У%

48.241.259,95

94,94

0,00

0

2.573.266,00

5,06

Прилози правних лица и међународних политичких удружења
политичком субјекту

0,00

0

Приходи од чланарине

0,00

0

Приходи од имовине политичког субјекта

0,00

0

Други приходи

0,00

0

Кредити и зајмови

0,00

0

Укупно приходи са кредитима и зајмовима

50.814.525,95

100

Режијски и текући трошкови

3.075.299,42

4,93

Трошкови рекламног материјала и публикација

12.713.232,62

20,37

Трошкови јавних догађаја

1.184.380,00

1,90

Трошкови оглашавања

38.953.983,85

62,41

Зараде

2.077.033,00

3,33

983.000,00

1,57

Други трошкови

3.429.729,15

5,49

Укупно расходи

62.416.658,04

100

Новчана средства из јавних извора
Услуге и добра
Прилози физичких лица политичком субјекту

Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународна
сарадњa и рад са чланством
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IV Налаз контроле
У процесу контроле утврђено је да је политички субјект поднео Агенцији годишњи
финансијски извештај (ГФИ) бар код број 0 400000 983172 од 10.04.2017. године који је
верификован и објављен на сајту Агенције за борбу против корупције. Такође, уз ГФИ за 2016.
годину достављено је и мишљење овлашћеног ревизора. Увидом у веб сајт политичког субјекта,
утврђено је да је објављен ГФИ. Уз ГФИ је достављена фотокопија регистрованог редовног
годишњег финансијског извештаја (Биланс стања и Биланс успеха), као и Евиденције о
прилозима и Евиденција о имовини.
Контрола је извршена упоредном анализом података наведених у ГФИ са подацима
добијеним од пословних банака, државних органа и са подацима добијеним од правних лица.
Достављена је целокупна документација предвиђена формуларом Листа формалне
исправности и потпуности података у ГФИ.
Политички субјект je приказао у свом ГФИ све текуће рачуне које има отворене код
пословних банака и Управе за трезор.
Ревизију приложених годишњих финансијких извештаја (Биланс стања и Биланс успеха)
политичке странке за 2016. годину извршило је предузеће “Moore Stephens Revizija i
Računovodstvo” д.о.о. из Београда. У свом извештају, ревизор је изнео мишљење са резервом и
навео је следеће:
 “По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте изнетог у параграфу “Основ за изражавање
мишљења са резервом” финансијски извештаји истинито и објективно по свим
материјално значајним питањима, приказује финансијско стање политичке странке
“Српски покерт Двери”, Београд, на дан 31. децембра 2016. године, као и резултате
његовог пословања за пословну годину завршену на тај дан, у складу са
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим
политикама обелодањеним у напоменама уз финансијске извештаје.”
Основ за изражавање мишљења са резервом
“Нисмо сагласни са примењеном рачуноводственом политиком вредновања потраживања
Демократске странке Србије исказаног у оквиру Других потраживања (АОП 19 Биланса стања) у
износу од 9.042 хиљаде динара. Наведено потраживање је засновано на Уговору о регулисању
међусобних права и обавеза у вези са трошковима изборне коалиције Српски покрет Двери –
Демократска странка Србије на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике
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Србије расписаним за 24. април 2016. године. Међутим, ревизор се није могао уверити у
сагласности Демократске странке Србије са наведеним износом”.
Анализа прихода
(1) Политички субјект обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију прилога
физичких и правних лица на обрасцу Е-1.
(2) Евиденције прилога физичких и правних лица која се води на обрасцу Е-1, слаже се са
исказаним прилозима физичких и правних лица у ГФИ.
(3) Политички субјекат обезбеђује у својим пословним књигама евиденцију о имовини на
обрасцу Е-2.
(4) Утврђено је да су политичком субјекту дозначена новчана средства из јавних извора, из
више различитих буџета и утврђена су неслагања у погледу истинитости приказаних
података. Та неслагања се односе на следеће: више пријављен приход из буџета градске
општине Звездара у износу од 13.498,34 динара и мање пријављен приход из буџета
општине Пријепоље у износу од 14.805,00 динара. Политички субјект је уз извештај
доставио и напомену о погрешним уплатама које се односе на уплате из буџета Града
Чачка на рачун за редован рад уместо на изборни рачун.
(5) Просечна месечна зарада у Републици Србији без пореза и доприноса према подацима
органа надлежног за послове статистике за претходну годину (2015) износила је 44.436,50
динара.
(6) Укупан износ прилога 50 физичких лица је износио 2.573.266,00 динара, међу којима је и
један неновчани прилог (дат у виду опреме). Контролом је утврђено да су више
пријављена два прилога физичких лица и то Југослава Кипријановића износ од 3.000,00
динара и Слободана Димовића у износу од 2.530,00 динара, док је прилог физичког лица
Славише Милетића мање пријављен за 10.000,00 динара. Истовремено, контролом
промета по текућем рачуну за редован рад, утврђене су уплате физичких лица која нису
пријављена у извештају то: Селимир Јањић 1.000,00 динара, Слободан Гаћеша 2.500,00
динара и Горан Јањић 10.000,00 динара. Новчаних прилога правних лица у 2016. години
није било, док је провером ГФИ такође утврђено да није приказан неновчани прилог
правног лица Мелос доо Краљево, који није приказан ни у Извештају о трошковима
изборне кампање за коалицију Двери - Демократска странка Србије поднетим након
избора за народне послнике у Народној скупштини Републике Србије 2016. године
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(7) Сви прилози физичких лица чије вредности премашују износ једне просечне месечне
зараде, политичкки субјект је објавио на веб сајту.
(8) Политички субјект није примио прилоге физичких лица који премашује максималну
вредност давања на годишњем нивоу.
(9) Уплате по основу прилога од физичких лица извршене су у складу са Законом.
(10)Политички субјект није узимао кредит за финансирање редовног рада/изборне кампање
који је дат под условима који одступају од тржишних.
(11)Политички субјект није био финансиран од стране субјеката којима је то забрањено
чланом 12. Закона.
(12)Политички субјект је имао исказане и остварене приходе по основу изборних кампања у
току 2016. године.
(13)Исказани подаци у Билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1003, 1004 и
1005 се у потпуности подударају са подацима исказаним у ГФИ. а који се односе на
Приходе од чланарина, новчана средства из јавних извора и прилоге физичких и правних
лица.
(14)Политички субјект није имао настале обавезе из претходних година према добављачима
у земљи и иностранству које су отписане у 2016. години, тако да отпис дуга као такав
није исказан у извештају. Други приходи (у складу са прописима о рачуноводству) у 2016.
години нису исказани у извештају.
Анализа расхода
(1)

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 извештају. Такође, контролом ГФИ утврђено је да је политички субјект
вршио плаћања трошкова изборне кампање за изборе за народне посланике у Народну
скупштину Републике Србије са текућег рачуна за редован рад.

(2)

Политички субјект је имао исказане трошкове медијског оглашавања за редован рад у
извештају као и трошкове медијског оглашавања за изборне кампање у 2016. години.

(3)

Политичка странка је од средстава из јавних извора добијених за редован рад на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са
чланством потрошила више од законског минимума који износи 5%. Од укупно добијених
средстава за редован рад у 2016. години (16.307.829,21 динара), које је политички субјект
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примио и исказао у извештају, потрошио је 983.000,00 динара на трошкове стручног
усавршавања и оспособљавања, међународну сарадњу и рад са чланством.
(4)

Политички субјект је исказао расходе по основу изборних кампања у току 2016. године у
извештају.

(5)

Исказани подаци у билансу успеха политичког субјекта на позицијама АОП 1013 и 1017,
нису у потпуности једнаки са подацима исказаним у ГФИ. Утврђено је неслагање на
позицији трошкови зарада, трошкови донација нису исказани уопште, док трошкове
истраживања није могуће упоредити, с обзиром на то да статистички извештај није
достављен у финансијски извештај.

Имовина
(1) 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.
(2) Политички субјект нема исказане финансијске податке у ГФИ о учешћу у капиталу
фондације.
(3) Политички субјект нема исказаних дуговања за робу/услуге према добављачима у земљи
и иностранству која су отписана у посматраној години.
(4) 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.
Политички субјект је у извештају исказао податке о другим потраживањима у износу од
9.042.000,00 динара, која се односе на део трошкова изборне кампање за изборе за народне
посланике у Народну скупштину Републике Србије (према коaлиционом споразуму припадају
Демократској странци Србије).
Резиме


политички субјект је вршио плаћања трошкова изборне кампање за изборе за народне
посланике у Народну скупштину Републике Србије са текућег рачуна за редован рад,



неновчани прилог предузећа Мелос доо Краљево није приказан у извештају,



новчани прилози физичких лица нису приказани у извештају: Селимир Јањић 1.000,00
динара, Слободан Гаћеша 2.500,00 динара и Горан Јањић 10.000,00 динара.
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ПОГЛАВЉЕ 2:

2.1.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И
ГРУПА ГРАЂАНА

ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И ГРУПА ГРАЂАНА

Политички субјекти дужни су да у својим годишњим финансијским извештајима прикажу
податке о приходима. На основу достављених извештаја обрађени су подаци о укупним
приходима и у наредној табели дата је структура укупних прихода политичких субјеката,
разврстана према типу политичких субјеката.

ВРСТА ПРИХОДА
Новчана средства из јавних извора

ПОЛИТИЧКЕ
СТРАНКЕ

ГРУПЕ ГРАЂАНА

ПОЛИТИЧКИ
СУБЈЕКТИУКУПНО

1.585.099.015,44

75.197.899,44

1.660.296.914,88

148.166,75

48.221,88

196.388,63

212.346.770,14

2.915.220,83

215.261.990,97

Прилози правних лица и међународних
политичких удружења политичком
субјекту

17.510.860,57

671.950,00

18.182.810,57

Приходи од чланарина

17.379.226,36

444.460,56

17.823.686,92

Приходи од имовине политичког
субјекта

46.547.486,39

42,82

46.547.529,21

Други приходи

56.397.716,01

174.658,63

56.572.374,64

УКУПНО
1.935.429.241,66
79.452.454,16
Tабела 2.1. Структура укупних прихода политичких субјеката у 2016. години

2.014.881.695,82

Услуге и добра (члан 6. Закона)
Прилози физичких лица политичком
субјекту

22
. . РАСХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА И ГРУПА ГРАЂАНА
На исти начин како је то урађено са приходима, прикупљени су и у наредној табели
представљени подаци о укупним расходима политичких субјеката.

ПОЛИТИЧКЕ
СТРАНКЕ

ГРУПЕ ГРАЂАНА

ПОЛИТИЧКИ
СУБЈЕКТИУКУПНО

Режијски и текући трошкови

370.669.324,29

5.624.455,00

376.293.779,29

Трошкови рекламног материјала и
публикација

358.155.884,70

17.176.432,92

375.332.317,62

Трошкови јавних догађаја

191.914.111,64

2.517.861,72

194.431.973,36

ВРСТА РАСХОДА
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Трошкови оглашавања

1.231.576.265,81

11.347.547,95

1.242.923.813,76

Зараде

225.853.848,03

358.766,10

226.212.614,13

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

83.932.152,27

833.271,57

84.765.423,84

Други трошкови

341.012.286,71

18.081.659,36

359.093.946,07

УКУПНО
2.803.113.873,45
55.939.994,62
Tабела 2.2. Структура укупних расхода политичких субјеката у 2016. години
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2.859.053.868,07

ПОГЛАВЉЕ 3:

ПОВРЕДЕ ЗАКОНА

Према одредбама закона, политички субјекти који имају представнике у представничким
телима и регистроване политичке странке, дужни су били да до 15. априла 2017. године поднесу
Агенцији Годишњи финансијски извештај као и извештај о прилозима и имовини за 2016.
годину. Овај извештај се подноси уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора
лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
У поступку контроле уочено је да се, као и ранијих година, најчешћа повреда закона
огледа у неподношењу Годишњег финансијског извештаја Агенцији. То у великој мери може да
отежа контролу прихода и расхода политичког субјекта као и да ускрати праву слику при
упоређивању њиховог пословања у дужем временском периоду или у односу на друге политичке
актере.
Неподношење мишљења овлашћеног ревизора, уз годишњи финансијски извештај, такође
је једна од чешћих повреда закона, независно од тога да ли се јавља као самостална радња
нечињења или уз неподношење самог извештаја.
Законом је наложена обавеза политичком субјекту да најмање 5% од укупних јавних
средстава која је примио из јавних извора за редован рад у календарској години, користи у истој
години за стручно усавршавање, међународну сарадњу и рад са чланством. Осим политичких
субјеката који су поштовали ову законску одредбу, можемо уочити да поједини нису уопште
издвајали средства за ову намену, док су други то чинили у недовољном износу.
Иако Закон изричито наглашава да се средства добијена за финансирање редовног рада
користе за плаћање трошкова који су проистекли из редовних активности политичког субјекта,
уочено је да су у више наврата та средства коришћена ненаменски, односно да је политички
субјект њима плаћао обавезе проистекле из изборне кампање, непреносећи их на посебан рачун
отворен за прикупљање средстава и плаћања трошкова кампање.
Што се тиче прилога, политички субјекат је у обавези да га објави на свом веб сајту ако
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његов износ прелази износ просечне месечне зараде. Са друге стране, без обзира на његову
висину, мора бити пријављен у поднетом извештају, без обзира на његову висину, на то да ли је
дат од стране правног или физичког лица и да ли представља новчано или неновчано давање.
Поступање супротно овим обавезама такође представља повреду закона што је и утврђено у
појединим случајевима контролом Годишњег финансијског извештаја политичких субјеката за
2016. годину.
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