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1.

УВОД

У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Покрета
обнове Краљевине Србије (у даљем тексту Странка) за 2020. годину број: 400-815/202106/7 од 1. октобра 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 Контролне активности
2.1.1.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије није у потпуности спроводио контролне
активности прописане Статутом и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим
политикама, јер је већину пословних промена евидентирао у пословним књигама на
основу рачуноводствених исправа, које не садрже потпис лица одговорног за састављање
и контролу рачуноводствених исправа, којим се потврђује да је рачуноводствена исправа
потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну промену. Наведено није у
складу са чланом 60. Статута Странке, којим је приписано да Директор Странке
потписује финансијска документа, као и чланом 8. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама за мало правно лице или предузетника који не примењује
МСФИ, који је Странка примењивала у ревидираном периоду и којим је прописано да
лице одговорно за састављање и контролу рачуноводствених исправа својим потписом,
у писаном или електронском облику, потврђује да је рачуноводствена исправа потпуна,
истинита, рачунски тачна и да приказује пословну промену.
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2.1.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и да је
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником, директор Странке.
У одазивном извештају је наведено и да је даном усвајања Правилника о интерној
рачуноводственој контроли 15.10.2021. година извршена контрола документације 2020.
године, у складу са Препоруком број 1.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила Правилник о интерној рачуноводственој
контроли који је Скупштина странке усвојила 15. октобра 2021. године.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.2 Биланс стања
2.2.1 Дугорочна резервисања
2.2.1.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије није вршио процену висине очекиваних
губитака по основу којих ће се исплата вршити у наредним обрачунским периодима и
није евидентирао резервисања за одливе по основу поменутих губитака након окончања
прекршајног поступка који је по Захтеву Агенције за спречавање корупције покренут 1.
октобра 2020. године, пред Прекршајним судом у Београду, што није у складу са чланом
25. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица као
и чланом 29. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за мало
правно лице или предузетника који не примењује МСФИ од 14. новембра 2017. године.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је извршена процена очекиваног губитка по основу судског спора и
да је спроведено у пословним књигама.
У одазивном извештају је наведено да је евидентирана промена у пословним
књигама дана 15.10.2021 године, у складу са Препоруком број 2.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Процену очекиваног губитка
- Налог за књижење.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.2.2 Пасивна временска разграничења
2.2.2.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије није презентовао валидну рачуноводствену
документацију у смислу члана 9. Закона о рачуноводству на основу које је исказао
одложене приходе и примљене донације у износу од 269 хиљада динара, из које се
недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене која је
евидентирана у пословним књигама и исказана у финансијским извештајима.
2.2.2.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да је промена евидентирана у пословним књигама. У одазивном
извештају је наведено и да је провером утврђено да је износ од 269 хиљада динара на
пасивним временским разграничењима настао сторнирањем прихода у 2020. години, да
поменута пословна промена није заснована на релевантној документацији и да
представља грешку у евидентирању која је у 2021. години исправљена укидањем
пасивних временских разграничења и евидентирањем на приходима.
У одазивном извештају је наведено и да је евидентирана промена у пословним
књигама дана 15.10.2021 године, у складу са Препоруком број 3.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Налог за књижење.
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.3 Биланс успеха
2.3.1 Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.- приходи из јавних
извора
2.3.1.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије је у финансијским извештајима, у оквиру
прихода од донација, дотација, субвенција и сл, исказао приходе из јавних извора (из
буџета Републике Србије, из буџета АП Војводине и из буџета јединица локалне
самоуправе) у укупном износу од 10.038 хиљада динара, уместо да их искаже у оквиру
прихода по посебним прописима из буџета у складу са чланом 45. став 4. Правилника о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица, а у вези са
чланом 14. и чланом 26. став 1. Закона о рачуноводству, као и чланом 9. став 1.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција
у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Поступајући на описани начин, Покрет обнове Краљевине Србије је у
финансијским извештајима више исказао приходе од донација, дотација, субвенција и
сл, а мање исказао приходе по посебним прописима из буџета за износ од 10.038 хиљада
динара.
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2.3.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да је за 2021. годину приходе из јавних извора, странка евидентирала на
адекватном рачуну, што доказује достављањем закључног листа за период 01.01.30.11.2021. године.
У одазивном извештају је наведено да је у складу са усвојеним Правилником о
интерној рачуноводственој контроли који се примењује на 2021. годину, класификација
прихода у складу са Препоруком број 4.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Закључни лист главне књиге за период 01.01.-30.11.2021. године.
2.3.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.2 Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. - приходи из
приватних извора
2.3.2.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије примио је донације од Правних лица – даваоца
прилога који нису доставили податке о својој власничкој структури, што није у складу
са чланом 9. став 3. Закона о финансирању политичких активности.
2.3.2.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да су уз овај извештај приложени докази о спроведеним мерама
исправљања.
У одазивном извештају је наведено и да су прибављени подаци о власничкој
структури Правних лица - даваоца прилога и да су приложени уз Уговоре о прилозима
Правних лица, у складу са Правилником и Препоруком број 5.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Доказe о власничкој структури за правна лица даваоце прилога за шест уговора о
прилогу.
2.3.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.3.3 Услуге пружене без накнаде
2.3.3.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије, за примљене услуге закупа пословног
простора без накнаде у Београду, Јагодини и Панчеву, које у складу са чланом 9. став 1.
Закона о финансирању политичких активности представљају прилоге, није водио
евиденцију о прилозима, нити је од давалаца прилога-пружаоца услуге без накнаде, који
обавља привредну делатност, прибавио 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, за правно
лице – давалаца прилога није обезбедио податке о власничкој структури. Такође,
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.
2.3.3.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да су уз овај извештај приложени докази о спроведеним мерама
исправљања.
У одазивном извештају је наведено и да су прибављени подаци и комплетирана
евиденција услуга без накнада у складу са Правилником и Препоруком број 6.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Евиденцију и пратећу документацију у вези услуга закупа пословног простора без
накнаде.
2.3.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.4 Трошкови производних услуга- трошкови услуга одржавања
2.3.4.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије је у финансијским извештајима за 2020. годину,
трошкове електричне енергије у износу од 890 хиљада динара и трошкове испоручене
топлотне енергије у укупном износу од 126 хиљада динара, исказао у оквиру Трошкова
производних услуга, на рачуну Трошкови услуга одржавања, а не у оквиру Трошкова
материјала и енергије, на рачуну Трошкови горива и енергије, како је прописано чланом
33. став 3. и чланом 35. став 4. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у
контном оквиру за друга правна лица, а у вези са чланом 14. и чланом 26. став 1. Закона
о рачуноводству, као и чланом 9. став 1. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима
микро и других правних лица.
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Поступајући на описани начин, Покрет обнове Краљевине Србије је у
финансијским извештајима више исказао трошкове производних услуга, а мање исказао
трошкове материјала и енергије за износ од укупно 1.016 хиљада динара.
2.3.4.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да су уз овај извештај приложени докази о спроведеним мерама
исправљања.
У одазивном извештају је наведено да у складу са усвојеним Правилником о
интерној рачуноводственој контроли који се примењује на 2021. годину, класификација
трошкова је у складу са Препоруком број 7.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Финансијску картицу трошкова горива и енергије за период од 1. јануара до 30.
новембра 2021. године, налоге за књижење са припадајућим фактурама за испоручену
електричну енергију и за услуге грејања.
2.3.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.5 Трошкови производних услуга- трошкови закупнина
2.3.5.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије је у пословним књигама евидентирао и у
финансијским извештајима за 2020. годину је исказао трошкове закупнине пословног
простора у Београду у износу од 144 хиљаде динара који се односе на закупнину за 2021.
годину, уместо на рачуну активних временских разграничења. Наведено није у складу са
чланом 23. Закона о рачуноводству, као ни са чланом 4. став 3. и чланом 23. Правилника
о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Услед наведеног више су исказани трошкови закупнина у 2020. години за 144
хиљада динара, мање је исказан вишак прихода над расходима за 2020. годину у истом
износу. Такође, мање су исказана и активна временска разграничења у износу од 144
хиљада динара.
2.3.5.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да је промена евидентирана у пословним књигама.
У одазивном извештају је наведено и да је промена евидентирана у пословним
књигама 15.10.2021 године у складу са Правилником и Препоруком број 8.
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Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Налог за књижење.
2.3.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.6 Трошкови производних услуга-трошак слања поште
2.3.6.1 Опис неправилности
Покрет обнове Краљевине Србије је у пословним књигама евидентирао и
финансијским извештајима за 2020. годину, је исказао износ од 122 хиљаде динара, који
се односи на плаћања по авансним фактурама, као трошак слања поште, уместо на
рачуну плаћени аванси, што није складу са чланом 13. Правилника о контном оквиру и
садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица, а у вези са чланом 14. и чланом
26. став 1. Закона о рачуноводству, као и чланом 9. став 1. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
Поступајући на описани начин, Покрет обнове Краљевине Србије је у
финансијским извештајима више исказао трошкове поште-избори (у оквиру Трошкова
рекламе и пропаганде), а мање исказао плаћене авансе за износ од 122 хиљаде динара, и
мање је исказао вишак прихода над расходима за исти износ.
2.3.6.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају који је Институцији достављен 28. децембра 2021. године,
Странка је навела да је донет Правилник о интерној рачуноводственој контроли и
именовано одговорно лице за спровођење и контролу пословања у складу са
Правилником и да је промена евидентирана у пословним књигама.
У одазивном извештају је наведено и да је промена евидентирана у пословним
књигама 15.10.2021 године у складу са Правилником и Препоруком број 9.
Као доказ о предузетим мерама на отклањању откривених неправилности
Странка је уз одазивни извештај доставила:
- Правилник о интерној рачуноводственој контроли
- Налог за књижење.
2.3.6.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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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
13. јануар 2022. године
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