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Послеревизиони извештај о мерама исправљања Либерално демократске партије, Београд

1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Либерално
демократске партије за 2017. годину, број 400-427/2018-07/10 од 26. децембра 2018. године,
Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је издала уздржано мишљење о
финансијским извештајима и уздржано мишљење 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 у остављеном року од 90 дана није доставио одазивни извештај, a као
разлог кашњења Либерално демократска партија наводи судски процес који се води око
просторија које користи, те су били онемогућени да приступе делу простора у коме се налази
документација. Одазивни извештај је достављен дана 30. августа 2019. године, који је потписао
и печатом оверио председник Партије Чедомир Јовановић.
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.
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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
„У пословним књигама Либерално демократске партије су исказане обавезе према
добављачима у износу од 421.197 хиљада динара по основу емитовања ТВ спотова, постављања
билборда и других услуга и испорука робе извршених у периоду 2013-2016. године које нису на
одговарајући начин регулисане, што није у складу са одредбама члана 12. Закона о
рачуноводству, члана 26. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру
за друга правна лица и члана 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 6.1.6)
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да су настале обавезе у наведеном
износу последица финансирања изборних кампања које су биле у том периоду. Како нису
стигли да регулишу те обавезе преко наменских рачуна за финансирање предизборних кампања
(јер се наменски рачуни гасе 30 дана после проглашења коначних резултата), те обавезе су
прешле на редован рачун. Либерално демократска партија ће регулисати обавезе према
добављачима чим се за то стекну услови, тј. када се изврши деблокада рачуна од стране Народне
банке Србије. Такође, са појединим добављачима су у судском процесу, који су у току, око
висине дуговања и начина плаћања. У случају губитка спора, добављачи ће бити плаћени, преко
блокаде рачуна, јер као парламентарна партија, на месечном нивоу добијају средства за редован
рад, која се директно пребацују на повериоце, за које постоји судска одлука. Добављачима су
послати ИОС-и.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Опомену пред утужење број 84 од 6. јуна 2018. године издату од стране „Radio i televizije
- Happy“ доо, Београд за дуг од 26. прила 2016. године у износу од 2.367.864,68 динара;
Рачун за услуге број 440/2016 од 26. априла 2016. године издат од стране „Radio i
televizije - Happy“ доо;
Налог за фактурисање рачуноводству „Radio i televizije - Happy“ Београд;
Извештај о уручењу пошиљке „Radio i televizije - Happy“ доо, Београд, Либерално
демокртској партији дана 16. маја 2016. године;
Решење о принудној наплати судске таксе број П-250/2016 од 25. јануара 2018. године –
тужилац -„Прва телевизија“ доо, Београд.

2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
На основу одазивног извештаја утврђено је да је у току поступање субјекта ревизије по
датој препоруци, јер Либерално демократска партија још увек није измирила своја дуговања
према добављачима, а то ће учинити када се изврши деблокада рачуна од стране Народне банке
Србије, а добављачима са којима је у судском процесу око висине дуговања и начина плаћања,
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у случају губитка спора, обавеза ће бити исплаћена преко блокаде рачуна, јер као парламентарна
партија на месечном нивоу добијају средства за редован рад, која се директно пребацују на
повериоце за које постоји судска одлука.
2.1.2

Попис обртне имовине и обавеза

2.1.2.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија није вршила годишњи попис имовине и обавеза
исказаних у билансу стања на дан 31. децембар 2017. године, и то имовине у износу од 12.304
хиљада динара и обавеза из пословања у износу од 462.866 хиљада динара, због чега није
утврдила стварно стање имовине и обавеза у финансијским извештајима и није вршила
усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан биланса,
што није у складу са одредбама члана 16. Закона о рачуноводству и члана 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 Председништво „Либерално
демократске партије“ дана 5. децембра 2018. године формирало Пописну комисију, која је
утврдила Попис имовине и обавеза „Либерално демократске партије“ на дан 20. децембар 2018.
године, а који је Председништво усвојило на седници 27. децембра 2018. године.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

-

Одлуку о усвајању Извештја о попису обавеза, потраживања и имовине, хартија од
вредности, новчане благајне и благајне бонова за гориво на дан 27. децембар 2018.
године;
Извештај о попису Централне пописне комисије састављен је дана 25. децембра 2018.
године;
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем, који је на основу члана 24. Статута Либерално демократске партије
донело Председништво Либерално демократске партије“, дана 27. децембра 2018. године.
Правилник се примењује почев од састављања финансијских извештаја за 2019. годину.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности. Сачињен је Извештај централне пописне комисије, донета
је Одлука о усвајању Извештаја о попису Централне пописне комисије и донет је Правилник о
начину и роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог са стварним стањем.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.1.3

Некретнине, постројења и опрема

2.1.3.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија је у својим пословним књигама и финансијским
извештајима исказала стање опреме набављене у ранијим годинама у износу од 5.499 хиљада
динара без веродостојних рачуноводствених исправа, нити је иста пописана са стањем на дан 31.
децембар 2017. године, што није у складу са одредбама члана 8. став 1. и члана 16. Закона о
рачуноводству“. (Напомена 6.1.1)
2.1.3.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је наведено стање настало пре 2013.
године и да нису у могућности да утврде о чему се ради, јер нису у могућности да ступе у
контакт са особама које су водиле финансије и књиговодство. Либерално демократска партија
даље наводи да нема своју имовину, а не зна како да утврди о чему се овде конкретно ради. Сви
финансијски извештаји рађени после овог периода, морали су да преписују ову ставку, јер нико
није могао да отпише или на било који други начин анулира јер нема информације о чему се
ради.
У Извештају о попису Централне пописне комисије Либерално демократске партије за
2018. године констатовано је да Либерално демократска партија нема имовину.
На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије поступио по датој
препоруци.
2.1.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.4

Залихе (Класа1)

2.1.4.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија није извршила индиректни отпис, односно отпис у
целини или делимично датих аванса за залихе у износу од 6.383 хиљада динара плаћених у
ранијим годинама, што није у складу са одредбама чл. 20. и 21. Закона о рачуноводству, чл. 21. и
36. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица и тач. (8) Правилника о
рачуноводственим политикама Либерално демократске партије.“. (Напомена 6.1.2)
2.1.4.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је наведено стање настало пре 2013.
године и да нису у могућности да утврде о чему се ради, јер нису у могућности да ступе у
контакт са особама које су водиле финансије и књиговодство. Сви финансијски извештаји
рађени после овог периода, морали су да преписују ову ставку, јер нико није могао да отпише
или на било који други начин анулира јер нема информације о чему се ради. Наводи се да ће
Либерално демократска партија у наредном периоду извршити индиректни отпис, сходно закону
и правилницима.
У Извештају о попису Централне пописне комисије Либерално демократске партије за
2018. године констатовано је да Либерално демократска партија нема дате авансе.
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На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије поступио по датој
препоруци.
2.1.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.5

Друга потраживања (група рачуна 22)

2.1.5.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија није извршила индиректни отпис, односно отпис у
целини или делимично других потраживања од државних органа и организација по основу
дотација у износу од 418 хиљада динара, која су формирана у ранијим годинама (преносе се од
31. децембра 2013. године у истом непромењеном износу), што није у складу са одредбама чл.
20. и 21. Закона о рачуноводству, чл. 21. и 36. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица и чл. 9. Правилника о рачуноводственим политикама Либерално
демократске партије.“ (Напомена 6.1.3).
2.1.5.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је наведено стање настало пре 2013.
године и да нису у могућности да утврде о чему се ради, јер нису у могућности да ступе у
контакт са особама које су водиле финансије и књиговодство. Сви финансијски извештаји
рађени после овог периода, морали су да преписују ову ставку, јер нико није могао да отпише
или на било који други начин анулира јер нема информације о чему се ради. Наводи се да ће
Либерално демократска партија у наредном периоду извршити индиректни отпис, сходно закону
и правилницима.
У Извештају о попису Централне пописне комисије Либерално демократске партије за
2018. године констатовано је да Либерално демократска партија нема потраживања.
На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије поступио по датој
препоруци.
2.1.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.6

Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (рачуни групе 64)

2.1.6.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Уступање опремљених пословних просторија које користи Либерално демократска
партија у улици Емилијана Јосимовића број 4, у Београду – без уговора у писаној форми, без
плаћања надокнаде и режијских трошкова, процењене укупне вредности 2.841 хиљада динара на
годишњем нивоу, није евидентирано као прилог у виду услуге пружене без накнаде, што није у
складу са одредбама чл. 9. и 27. Закона о финансирању политичких активности.“ (Напомена
6.2.1).
2.1.6.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да се води судски спор око власништва
над наведеним простором, и да због тога нису у могућности да склопе Уговор о закупу
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просторија, јер није окончан судски процес. Либерално демократска партија ће потписати
Уговор о закупу када буде завршен судски спор.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

-

-

Обавештење бр.157 од 7. августа 2018. године, издато од Предузећа за производњу,
спољну и унутрашњу трговину и услуге „Артик систем“ доо Београд, којим се опомиње
Либерално демократка партија за извршење обавезе исплате накнаде за коришћење
пословног простора у улици Емилијана Јосимовића бр. 4, Београд; и промени носиоца
права својине на овом пословном простору и захтевом за предају пословног простора
испражњеног од лица и ствари. Подносилац обавештења је Адвокатска канцеларија;
Пуномоћје дато дана 6. јуна 2018. године у Београду, којим Предузеће за производњу,
спољну и унутрашњу трговину и услуге Артик систем доо, Београд овлашћује
Адвокатску канцеларију за предузимање радњи у циљу заштите имовинских права и
интереса;
Решње Републичког геодетског завода бр. 950-02-6-233-4395/2018 од 16. јула 2018.
године којим се врши упис права, на пословном простору у улици Емилијана Јосимовића
број 4, у Београду, у корист привредног друштва Тицаба-инвест доо Београд.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је у току поступање субјекта ревизије по
датој препоруци.
2.1.6.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Предузета мера исправљања је задовољавајућа у делу наведених и документованих
активности које је субјект ревизије предузео. Мера исправљања је делимично задовољавајућа
јер субјект ревизије није уговором регулисао права и обавезе по основу просторија које користи
без плаћања надокнаде.
РЕВИЗИЈА ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
2.2 Ревизија правилности пословања
2.2.1

Финансијско управљање и контрола

2.2.1.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија 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, подтачка 3)
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да је Председништво Либерално
демократске партије на седници одржаној дана 27. децембра 2018. године донело Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
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-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је, на основу члана 24.
алинеја 6., члана 27. алинеја 19. и члана 28. Статута Либерално демократске партије и
члана 2. став 1, тачка 13), члана 7. став 1, члана 14. и члана 16. став 4. Закона о
рачуноводству, донело председништво Либерално демократске партије 27. децембра
2018. године. Правилник је ступио на снагу и примењује се од 1. јануара 2019. године.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, тако што је Председништво Либерално демократске
партије донело поменути Правилник.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2

Финансијско управљање и контрола

2.2.2.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија је за обраду података, израду завршних рачуна и
финансијских извештаја за 2017. годину и претходне године без документа у писаној форми
ангажовала волонтере - чланице Либерално демократске партије које се према изјави
одговорног лица иначе баве књиговодством, што није у складу са одредбама члана 15. у вези са
чланом 32. став 2. Закона о рачуноводству.“. (Напомена тачки 3.1., подтачка 4) под (1))
2.2.2.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да није био у могућности до сада да
закључи Уговор са привредним друштвом или предузетником, којем би поверили вођење
пословних књига и састављање финансијских извештаја, јер нису у могућности да плате због
рачуна у блокади, а нико од контактираних није желео то да уради имајући у виду да нису у
могућности да плате. У наредном периоду покушаће да пронађу привредно друштво или
предузетника са којим би потписали Уговор.
На основу одазивног извештаја утврђено је да је у току поступање субјекта ревизије по
датој препоруци.
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Предузета мера исправљања је задовољавајућа у делу наведених активности које је
субјект ревизије предузео. Мера исправљања је делимично задовољавајућа јер субјект ревизије
није уговором регулисао права и обавезе по основу вођења пословних књига и састављања
финансијских извештаја.
2.2.3

Финансијско управљање и контрола

2.2.3.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Правилник о рачуноводственим политикама Либерално демократске партије донео је
ненадлежан орган, што није у складу са одредбама члана 24. алинеја 6. и члана 27. алинеја 19.
Статута Либерално демократске партије. “ (Напомена тачка 3.1., подтачка 4) под (1)).
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2.2.3.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је Председништво Либерално
демократске партије на седници одржаној дана 27. децембра 2018. године донело Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је, на основу члана 24.
алинеја 6., члана 27. алинеја 19. и члана 28. Статута Либерално демократске партије и
члана 2. став 1, тачка 13), члана 7. став 1, члана 14. и члана 16. став 4. Закона о
рачуноводству, донело председништво Либерално демократске партије 27. децембра
2018. године. Правилник је ступио на снагу и примењује се од 1. јануара 2019. године.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, тако што је Председништво Либерално демократске
партије донело Правилник о о рачуноводству и рачуноводственим политикама.
2.2.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.4

Финансијско управљање и контрола

2.2.4.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија, осим усвојених рачуноводствених политика, општим
актом није уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање и откривање погрешно евидентираних пословних промена и друга питања која се
тичу организације рачуноводства, што није у складу са одредбама члана 7. став 1. Закона о
рачуноводству.“. (Напомена тачка 3.1., подтачка 4) под (1))
2.2.4.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да је Председништво Либерално
демократске партије на седници одржаној дана 27. децембра 2018. године усвојило Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је, на основу члана 24.
алинеја 6., члана 27. алинеја 19. и члана 28. Статута Либерално демократске партије и
члана 2. став 1, тачка 13), члана 7. став 1, члана 14. и члана 16. став 4. Закона о
рачуноводству, донело председништво Либерално демократске партије 27. децембра
2018. године. Правилник је ступио на снагу и примењује се од 1. јануара 2019. године.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности, тако што је Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама предвидео организацију рачуноводства на начин који омогућава
свеобухватно евидентирање и откривање погрешно евидентираних пословних промена и друга
питања која се тичу организације рачуноводства.
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2.2.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.5

Готовински еквиваленти и готовина

2.2.5.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија није Правилником о рачуноводственим политикама
ближе уредила признавање и вредновање готовинских еквивалената и готовине, што није у
складу са одредбама члана 7. став 1. Закона о рачуноводству.“. (Напомена тачка 6.1.4)
2.2.5.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да је Председништво Либерално
демократске партије на седници одржаној дана 27. децембра 2018. године усвојило Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је, на основу члана 24.
алинеја 6., члана 27. алинеја 19. и члана 28. Статута Либерално демократске партије и
члана 2. став 1, тачка 13), члана 7. став 1, члана 14. и члана 16. став 4. Закона о
рачуноводству, донело председништво Либерално демократске партије 27. децембра
2018. године. Правилник је ступио на снагу и примењује се од 1. јануара 2019. године.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности тако што је Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама уредио признавање и вредновање готовинских еквивалената и
готовине.
2.2.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.6

Финансијско управљање и контрола

2.2.6.1 Опис неправилности/несврсисходности
„а) Правилником о рачуноводственим политикама Либерално демократске партије нису
прописане рачуноводствене политике у вези са капиталом, што није у складу са одредбама
члана 24. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица;
б) Правилником о рачуноводственим политикама Либерално демократске партије
прописане су рачуноводствене политике у вези са признавањем нематеријалних улагања,
земљиштем и грађевинским објектима, постројењима, опремом, алатом и инвентаром и осталим
основним средставима и обрачуном њихове амортизације, што није у складу са одредбама чл.
13. и 14. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.“ (Напомена
тачка 3.1., подтачка 4) под (3)).
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2.2.6.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у одазивном извештају навео да је Председништво Либерално
демократске партије на седници одржаној дана 27. децембра 2018. године усвојило Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да су мере
исправљања предузете:
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је, на основу члана 24.
алинеја 6., члана 27. алинеја 19. и члана 28. Статута Либерално демократске партије и
члана 2. став 1, тачка 13), члана 7. став 1, члана 14. и члана 16. став 4. Закона о
рачуноводству, донело председништво Либерално демократске партије 27. децембра
2018. године. Правилник је ступио на снагу и примењује се од 1. јануара 2019. године.

На основу одазивног извештаја утврђено је да је субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности тако што је Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама прописао рачуноводствене политике у вези са: капиталом,
нематеријалним улагањима, земљиштем, грађевинским објектима, постројењима, опремом,
алатом и инвентаром и осталим основним средставима и обрачуном њихове амортизације.
2.2.6.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.7

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

2.2.7.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија у поступку ревизије није презентовала Уговор којим су
уређена права, обавезе и одговорности лица којем је поверено вршење овлашћења директора
Централне канцеларије Либерално демократске партије, а које те послове обавља без заснивања
радног односа. (Напомена тачка 6.2.3)
2.2.7.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да није пезентован Уговор јер је
„директор Централне канцеларије“ политичка функција, коју обавља један члан Председништва
Либерално демократске партије, а који је именован од стране Председништва, а његова
овлашћења дефинисана су чланом 38. Статута Либерално демократске партије.
На основу одазивног извештаја утврђено је да је у току поступање субјекта ревизије по
датој препоруци.
Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Предузета мера исправљања је задовољавајућа у делу наведених активности које је
субјект ревизије предузео. Мера исправљања је делимично задовољавајућа јер субјект ревизије
није презентовао уговор са директором централне канцеларије.
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2.2.8

Трошкови производних услуга (група рачуна 53)

2.2.8.1 Опис неправилности/несврсисходности
„Либерално демократска партија је у пословним књигама исказала расходе у износу од
3.570 хиљада динара по основу закупнине пословног простора у улици Краља Петра број 44 у
Београду, укупне површине 511 m² без уговора о закупу, што није у складу са одредбама члана
8. Закона о рачуноводству.“. (Напомена тачка 6.2.4)
2.2.8.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у Одазивном извештају навео да су тај простор користили на основу
Уговора који је склопљен између Либерално демократске партије и тадашњег Јавног предузећа
Пословни прстор Стари град, који је потписан и по коме су они закупци на период од 10 година.
Почетком 2017. године обавештени су од стране Јеврејске општине у Београду, да је дати
простор враћен законом у њихово власништво. Од тог тренутка траје судски поступак између
Либерално демократске партије и Јеврејске општине.
На основу одазивног извештаја утврђено је да субјект ревизије предузео мере у циљу
исправљања утврђене неправилности.
2.2.8.3 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
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
29. октобар 2019. године
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