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1.

УВОД

У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Српске странке Заветници, Београд (у даљем тексту Странка) за 2020. годину број: 400817/2021-06/7 од 24. септембра 2021. године Државна ревизорска институција (у даљем
тексту: Институција) издала је 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 Извештаја о отклањању
откривених неправилности (у даљем тексту: одазивни извештај).
Субјект 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 и 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
захтевамо предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере исправљања стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.
2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1 Финансијско управљање и контрола
2.1.1 Контролно окружење - међусобна права, обавезе и одговорности
између законског заступника и Српске странке Заветници
2.1.1.1 Опис неправилности
Српска странка Заветници није уговором одредила међусобна права, обавезе и
одговорности између законског заступника и Српске странке Заветници, што није у
складу са чланом 48. Закона о раду.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 23. децембра 2021. године,
Странка је навела да је на седници Главног одбора одржаној 8. октобра 2021. године,
одредила уговором - споразумом међусобна права, обавезе и одговорности између
законског заступника - председника и Српске странке Заветници.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка
је уз одазивни извештај доставила Споразум од 3. октобра 2021. године закључен са
председником Странке.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.1.2 Контролно окружење - Пословник о раду Национално-политичког
савета
2.1.2.1 Опис неправилности
Странка није донела Пословник о раду Национално-политичког савета који је као
општи акт прописан чланом 46. Статута.
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 23. децембра 2021. године,
Странка је навела да је на седници Главног одбора одржаној 8. октобра 2021. године,
донела Пословник о раду Национално-политичког савета који је као општи акт прописан
чланом 46 Статута.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка
је уз одазивни извештај доставила Пословник о раду Национално-политичког савета
Српске странке Заветници од 8. октобра 2021. године.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.3

Контролне активности

2.1.3.1 Опис неправилности
Српска странка Заветници није спроводила контролне активности прописане
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, јер је пословне промене
евидентирала у пословним књигама на основу рачуноводствених исправа, које нису
одобрене од стране надлежног руководиоца а што је контролна активност прописана
чланом 23. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Странке.
2.1.3.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 23. децембра 2021. године,
Странка је навела да је по добијеном Извештају од Државне ревизорске институције,
почела да пословне промене евидентира у пословним књигама на основу
рачуноводствене документације која је одобрена на начин предвиђен чланом 23
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка
је уз одазивни извештај доставила примере рачуноводствене документације из 2021.
године која је одобрена од стране надлежног руководиоца.
2.1.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.2 Биланс успеха
2.2.1 Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.
2.2.1.1 Опис неправилности
Српска странка Заветници примила је прилоге од физичких и једног правног лица
у укупном износу од 10.751 хиљада динара, за које нису достављене изјаве из члана 9.
Закона о финансирању политичких активности да даваоци прилога нису прекорачили
максималну вредност давања из члана 10. ст. 1. и 2. истог Закона. За правно лице нису
достављене ни остале изјаве и потврде прописане чланом 9. поменутог Закона: изјава
надлежног органа да је измирио све обавезе по основу јавних прихода, као и изјаву да не
врши, нити да је у последње две године вршио делатност од општег интереса по основу
уговора, нити су достављени подаци о власничкој структури.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 23. децембра 2021. године,
Странка је навела да је по добијеном Извештају од Државне ревизорске институције,
почела да прима прилоге од физичких и правних лица, искључиво у складу са члановима
9 и 10 Закона о финансирању политичких активности, те је Странка у складу са
препоруком Државне ревизорске институције донела Правилник о чланарини и
прилозима.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка
је уз одазивни извештај доставила:
-Правилник о чланарини и прилозима донет од стране Скупштине Странке 8. октобра
2021. године;
-Преглед физичких лица која су странци уплатила прилоге током 2021. године;
-Изводе пословне банке преко које су физичка лица извршила уплату прилога;
-Изјаве физичких лица која су уплатила прилоге прописане чланом 9. Закона о
финансирању политичких активности.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2 Услуге пружене без накнаде
2.2.2.1 Опис неправилности
Српска странка Заветници, за примљене услуге закупа пословног простора без
накнаде у Београду и књиговодствене услуге без накнаде, које у складу са чланом 9. став
1. Закона о финансирању политичких активности представљају прилоге, није водила
евиденцију о прилозима, нити је од давалаца прилога-пружаоца услуге без накнаде, који
обавља привредну делатност, прибавила изјаву или потврду надлежног органа да је
измирио све обавезе по основу јавних прихода, као и изјаву да не врши, нити да је у
последње две године вршио делатност од општег интереса по основу уговора. Давалац
прилога-пружаоц услуге без накнаде, није доставио политичком субјекту своју изјаву да
није прекорачио максималну вредност давања из члана 10. ст. 1. и 2. Закона о
финансирању политичких активности. Наведено није у складу са чланом 9. и 27. Закона
о финансирању политичких активности.
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2.2.2.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 23. децембра 2021.
године, Странка је навела да је по добијеном Извештају од Државне ревизорске
институције почела да води евиденцију о услугама без накнаде као прилозима, и сходно
томе све ради у складу са Законом о финансирању политичких активности, те је у том
циљу донела Правилник о чланарини и прилозима и Правилник о материјалнофинансијском пословању.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о чланарини и прилозима донет од стране Скупштине Странке 8.
октобра 2021. године;
- Правилник о материјално-финансијском пословању донет од стране Скупштине
Странке 8. октобра 2021. године;
- Евиденцију о даваоцима прилога у виду услуга без накнаде;
- Изјаве даваоца прилога у виду услуга без накнаде прописане чланом 9. Закона о
финансирању политичких активности.
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.3 Финансирање трошкова изборне кампање
2.2.3.1 Опис неправилности
Уплаћена средства из јавних извора за финансирање трошкова изборне кампање
у износу од 7.556 хиљада динара, Српска странка Заветници није евидентирала у
пословним књигама и није приказала у финансијским извештајима за 2020. годину на
позицији Прихода по посебним прописима из буџета и осталих извора у висини од 7.544
хиљада динара што је једнако износу трошкова изборне кампање који су финансирани
из поменутих прихода а који такође нису евидентирани у пословним књигама и исказани
у финансијским извештајима за 2020. годину. Примљена средстава из јавних извора која
нису утрошена у изборној кампањи у износу од 12 хиљада динара нису евидентирана у
пословним књигама и приказана у финансијским извештајима на позицији Готовина и
готовински еквиваленти и позицији Краткорочне финансијске обавезе. Услед наведеног
у пословним књигама и финансијским извештајима за 2020. годину Странка је мање
исказала приходе по посебним прописима из буџета и осталих извора и пословне
расходе у износу од 7.544 хиљада динара и мање је исказала готовинске еквиваленте и
готовину и остале краткорочне обавезе за 12 хиљада динара. Наведено није у складу са
општим рачуноводственим начелима која се користе у финансијском извештавању и која
су прописана чланом 4. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица8, нити је у складу са чл. 30, 31. и 32. поменутог Правилника.
2.2.3.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 23. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донела Правилник о материјално-финансијском пословању, те са
раније донетим Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, је по
добијеном извештају Државне ревизорске институције почела да примењује интерне
рачуноводствене контролне поступке, и у све је упутила књиговодствену агенцију Лука
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"М" из Београда, а све како би будући финансијски извештаји били у складу са важећом
законском регулативом Републике Србије.
Странка је у одазивном извештају навела и да ће откривена неправилност бити у
потпуности исправљена 2022. године, приликом подношења финансијских извештаја за
2021. годину, а у складу са препоруком Државне ревизорске институције.
2.2.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
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.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а
након истека рокова исказаних у одазивном извештају, потребно је да обавештавате
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању
откривених неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
13. јануар 2022. године
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