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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Српске
напредне странке, Београд (у даљем тексту: Странка) за 2019. годину број: 400-1072/202006/9 од 25. новембра 2020. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту:
Институција) је издала позитивно мишљење на финансијске извештаје и правилност
пословања.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјекат ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који
је потписало и печатом оверило одговорно лице.
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. Статут
2.1.1. Није одређен надлежни орган за усвајање годишњег финансијског извештаја
2.1.1.1. Опис неправилности
Статутом Српске напредне странке није одређен надлежни орган одлучивања за
усвајање годишњег финансијског извештаја странке, што није у складу са одредбама члана
32. став 1. Закона о рачуноводству.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају који је Српска напредна странка, Београд доставила дана 1.
марта 2021. године наведено је да странка поступила по препоруци, према следећем:
На основу члана 67. Статута Српске напредне странке, Статутарна комисија је на
седници одржаној 29. јануара 2021. године донела Тумачење члана 36. став 1. тачка 17 и
члана 68. став 4. Статута Српске напредне странке, којим се утврђује да наведене одредбе
Статута Српске напредне странке треба разумети у смислу да је Главни одбор Српске
напредне странке надлежан за усвајање годишњег финансијског извештаја Српске напредне
странке и да тај извештај усваја на предлог Надзорног одбора Српске напредне странке.
Наиме, члан 36. став 1. тачка 17. Статута Српске напредне странке предвиђа да Главни
одбор Српске напредне странке „разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли
финансијског пословања“. Члан 68. став 4. тачка 1. Статута Српске напредне странке
предвиђа да Надзорни одбор Српске напредне странке: „обавља унутрашњу контролу
финансијског пословања Странке контролисањем прихода Странке и употребе финансијских
средстава Странке“, члан 68. став 4. тачка 3. Статута Српске напредне странке предвиђа да
Надзорни одбор Српске напредне странке „подноси извештај о унутрашњој контроли
финансијског пословања Главном одбору“.
Као доказ, Странка је у Одазивном извештају доставила:
1. Тумачење статурне комисије странке од 29. јануара 2021. године.
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Имајућу у виду да је Главни одбор донео Одлуку о усвајању Годишњег финансијског
извештаја за 2019. годину, ценећи тумачење Статутарне комисије достављено уз Одазивни
извештај, описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2. Обавезе из пословања
2.2.1. Неусаглашено стање обавеза према добављачима
2.2.1.1. Опис неправилности
Екстерним потврдама салда - конфирмацијама са стањем на дан 31. децембар 2019.
године, утврђено је да књиговодствено стање обавеза Српске напредне странке није
усаглашено са добављачима, јер је мање исказано за износ од 15.016 хиљада динара у односу
на исказано стање по конфирмацијама добављача.
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2.2.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају који је Српска напредна странка, Београд доставила дана 1.
марта 2021. године наведено је да странка поступила по препоруци, јер је извршила
усаглашавање добављача преко Извода отворених ставки - ИОС образаца или
конфирмација.
Као доказ, Странка је у Одазивном извештају доставила:
1. Изводе отворених ставки на дан 31. децембар 2020. године.
2.2.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3. Приходи из буџета
2.3.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.
2.3.1.1 Опис неправилности
Српска напредна странка је евидентирала у пословним књигама и исказала у
финансијским извештајима приходе из буџета остварене по основу одредаба чл. 16, 17, 20 и
21 Закона о финансирању политичких активности, у износу од 504.174 хиљаде динара, на
рачунима групе 64 - Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. уместо на рачуну 632 –
Приходи по посебним прописима из буџета, што није у складу са одредбама члана 45 став 4
Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица,
којим је прописано да се на овом рачуну исказују приходи остварени из буџета у складу са
износима утврђеним по посебним прописима.
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају који је Српска напредна странка, Београд доставила дана 1.
марта 2021. године наведено је да је странка поступила по препоруци, јер ће се будућа
књижења прихода из буџета евидентирати на рачуну 632 – приходи по посебним прописима
из буџета.
Као доказ, Странка је у Одазивном извештају доставила:
1. Закључни лист за 2020. годину.
2.3.1.3. 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.
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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
08. март 2021. године

Ревизорски тим:
Сузана Целески, вођа тима
Маја Срећковић, члан тима
Радован Медић, члан тима
Ана Дробњак, члан тима
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