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Послеревизиони извештај о мерама исправљања Српске радикалне странке, Београд

1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Српске
радикалне странке за 2017. годину, број 400-424/2018-07/9 од 24. октобра 2018. године, Државна
ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је издала мишљење са резервом о
финансијским извештајима и мишљење са резервом о правилности пословања.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај дана 24.
јануара 2019. године, а допуне одазивног извештаја дана 17. маја 2019. године и 22. маја 2019.
године, које је потписао и печатом оверио председник Странке др Војислав Шешељ.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, оценили његову веродостојност
и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.

2

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Српске радикалне странке, Београд

2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1 Финансијски извештаји
2.1.1 Обавезе из пословања (група рачуна 43)
2.1.1.1 Опис неправилности/несврсисходности
1) „У пословним књигама Српске радикалне странке су исказане обавезе према седам
добављача, по основу испоруке робе и извршених услуга које су настале у периоду почев од
2012. године до 2017. године - исте су исказане у износу од 114.559 хиљада динара, а које
нису на одговарајући начин регулисане, супротно одредбама чл. 12. Закона о рачуноводству,
чл. 26. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна
лица, чл. 27. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, као и
закљученим уговорима са добављачима.“ (Напомена 6.1.8)
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да је „Српска радикална странка“
исплатила обавезе према добављачу „Adria media group“ у укупном износу од 2.000 хиљаде
динара.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Извод „Комерцијалне банке а.д.“ број 61 на дан 15.05.2018. године за износ од 1.000
хиљада динара, за рачун „Срске радикалне странке“;;
Извод „Комерцијалне банке а.д.“ број 157 на дан 27.11.2018. године за износ од 1.000
хиљада динара, за рачун „Срске радикалне странке“.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је у току поступање субјекта ревизије по
датој препоруци, јер „Српска радикална странка“ још увек није измирила своја дуговања према
добављачима у целости.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Предузета мера исправљања је задовољавајућа у делу наведених и документованих
активности које је Српска радикална странка предузела у вези са измиривањем обавеза према
добављачима. Мера исправљања је делимично задовољавајућа јер Српска радикална странка
није измирила све обавезе према добављачима које су настале у периоду од 2012. године до
2017. године.
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2.1.2 Попис обртне имовине и обавеза
2.1.2.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Председник Српске радикалне странке, као орган управљања није донео одлуку о
усвајању Извештаја пописне комисије, која је извршила попис имовине и обавеза у износу од
242.386 хиљада динара, са стањем на дан 31. децембар 2017. године, и о томе сачинила пописне
листе и Извештај о извршеном попису, који је потписан од стране чланова именоване пописне
комисије. Председник Српске радикалне странке, као орган управљања је био у обавези да
донесе одлуку о усвајању наведеног извештаја, најкасније 30 дана пре истека рока за
достављање Агенцији за привредне регистре података за статистичке и друге потребе (28.
фебруар 2018. године), а што није учинио, јер са поступањем пописне комисије није био
упознат, супротно одредбама чл. 16. Закона о рачуноводству и чл. 14. ст. 2. Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.“
(Напомена 4.)
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да је „Српка радикална странка“ дана 6.
новембра 2018. године донела нови Правилник о начину и роковима вршења редовног и
ванредног пописа имовине и обавеза и усклађивања са стварним стањем, а као доказ примене
Правилника субјект ревизије је накандно доставио Одлуку о прихватању Извештаја пописне
комисије о попису имовине и обавеза на дан 31. децембар 2018. године.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

-

Правилник о начину и роковима вршења редовног и ванредног пописа имовине и обавеза
и усклађивања са стварним стањем, који је на основу члана 59. Статута Српске радикалне
странке донео Председник Српске радикалне странке, дана 6. новембра 2018. године.
Правилник је ступио на снагу даном доношења – у потпису: председник Српске
радикалне странке;
Одлука о прихватању Извештаја пописне комисије о попису имовине и обавеза на дан 31.
децембар 2018. године.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, јер се чланом 11. новог Правилника о начину и роковима
вршења редовног и ванредног пописа имовине и обавеза и усклађивања са стварним стањем,
обавезује Председника Српске радиклане странке да доноси одлуку о усвајњу извештаја о
попису, који је дана 22. јануара 2019. године донео Одлуку о прихватању Извештаја пописне
комисије о попису имовине и обавеза на дан 31. децембар 2018. године.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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РЕВИЗИЈА ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
2.2 Ревизија правилности пословања
2.2.1 Финансијско управљање и контрола
2.2.1.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Српска радикална странка није успоставила адекватан систем интерне контроле и
уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и
спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, што није у складу са
одредбама члана 7. Закона о рачуноводству“. (Напомена 3.1)
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да је „Српка радикална странка“ дана 1.
новембра 2018. године донела нови Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Српске радикалне странке.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Српске радикалне странке,
који је на основу члана 59. Статута Српске радикалне странке донео Председник Српске
радикалне странке, дана 1. новембра 2018. године. Правилник је ступио на снагу и
примењује се даном доношења – у потпису: председник Српске радикалне странке.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, јер се новим Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Српске радикалне странке дефинише успостављање адекватног
система интерне контроле и организација рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2 Готовина и готовински еквиваленти
2.2.2.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Српска радикална странка није Правилником о рачуноводству и рачуноводственим
политикама ближе уредила евидентирање и признавање готовинских еквивалената и готовине,
што није у складу са одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и одредбама чл. 3. и 22., став 1.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица“. (Напомена 6.1.6)
2.2.2.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је „Српка радикална странка“ дана 1.
новембра 2018. године донела нови Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Српске радикалне странке.
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У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Српске радикалне странке,
који је на основу члана 59. Статута Српске радикалне странке донео Председник Српске
радикалне странке, дана 1. новембра 2018. године. Правилник је ступио на снагу и
примењује се даном доношења – у потпису: председник Српске радикалне странке.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, јер се чланом 26. новог Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Српске радикалне странке ближе уређује евидентирање и
признавање готовинских еквивалената и готовине.
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.3 Трошкови материјала (група рачна 51 осим 513)
2.2.3.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Српска радикална странка није у целини уредила начин употребе службених
возила/аутомобила датих на привремено коришћење у приватне сврхе, јер није регулисан
период њиховог коришћења нити се води књига издатих путних налога за коришћење
службених возила“. (Напомена 6.2.4)
2.2.3.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је „Српка радикална странка“ дана 1.
новембра 2018. године донела нови Правилник о условима и начину коришћења службених
возила Српске радикалне странке, а као доказ о примени Правилника субјект ревизије је
доставио део путних налога из Књиге путних налога.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

-

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Српске радикалне
странке, који је на основу члана 59. Статута Српске радикалне странке донео Председник
Српске радикалне странке, дана 1. новембра 2018. године. Правилник је ступио на снагу
даном доношења – у потпису: председник Српске радикалне странке;
Путни налози број: 681619 и 681620 за путнички аутомобил хонда регистарске ознаке
BG-847-BX;
Путни налози број: 0126003, 0126004 и 0126006 за путнички аутомобил шкода октавија
регистарске ознаке BG-1092-ČŽ.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, јер се новим Правилником о условима и начину
коришћења службених возила Српске радикалне странке, ближе уређује начин употребе
службених возила/аутомобила датих на привремено коришћење у приватне сврхе и вођење
књиге издатих путних налога за коришћење службених возила, а достављени су и путни налози
за путничке аутомобиле.
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2.2.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.4 Трошкови производних услуга (група рачуна 53)
2.2.4.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Српска радикална странка није у потпуности уредила начин коришћења службених
мобилних телефона, нити је у писаној форми са лицима која их користе регулисала начин
њихове употребе, супротно одредбама члана 8. и 22. Закона о рачуноводству, члана 32.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица и члана 86. Статута“
(Напомена 6.2.6).
2.2.4.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је „Српка радикална странка“ дана 1.
новембра 2018. године донела нови Правилник о коришћења службених мобилних телефона и
картица са претплатничким бројем.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о коришћења службених мобилних телефона и картица са претплатничким
бројем, који је на основу члана 59. Статут Српске радикалне странке донео Председник
Српске радикалне странке, дана 1. новембра 2018. године. Правилник је ступио на снагу
даном доношења – у потпису: председник Српске радикалне странке.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, јер се новим Правилником о коришћењу службених
мобилних телефона и картица са претплатничким бројем, ближе уређује начин коришћења
службених мобилних телефона.
2.2.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.5 Судски спорови
2.2.5.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Српска радикална странка у Напоменама уз финансијске извештаје за 2017. годину није
обелоданила податке о предмету, броју, врсти, вредности и стању судских спорова који се воде
против ње, са укупним износом тужбених захтева од 5.924 хиљада динара, што није у складу са
захтевима Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете –
Одељак 21 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, параграф 21.15“.
(Напомена 8.)
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2.2.5.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је као допуну одазивном извештају, дана 27. јуна 2019. године, доставио
Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину у којима је дат преглед судских спорова
који се воде против „Српске радикалне стрнке“.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да је мера
исправљања предузета:
-

Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину „Српске радикалне странке“.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект предузео мере исправљања, тако што је
обелоданио податке о предмету, броју, врсти, вредности и стању судских спорова који се воде
против „Српске радикалне странке“.
2.2.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије,
веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео
субјект ревизије задовољавајуће.

ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР

Др Душко Пејовић
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