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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Руске странке,
Шабац за 2020. годину, број: 400-816/2021-06/7 од 14. октобра 2021. године, Државна
ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је издала мишљење са резервом 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.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај од 14.
јануара 2022. године и допуну одазивног извештаја од 20. јануара 2022. године, које је потписом
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 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 Интерна финансијска контрола
2.1.1 Финансијско управљање и контрола
2.1.1.1 Опис неправилности
Руска странка није општим актом успоставила организацију рачуноводства на начин који
омогућава свеобухватно евидентирање, спречавање и откривање погрешно евидентираних
пословних промена, није уредила интерне рачуноводствене контролне поступке и утврдила
рачуноводствене политике и није одредила лица одговорна за законитост и исправност
настанка пословне промене, што није у складу са чланом 8 Закона о рачуноводству.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Прегледом одазивног извештаја, утврђено је да је субјект ревизије, у вези са наведеном
неправилношћу, навео да је донео Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама, у складу са чланом 8 Закона о рачуноводству, којим је одредио интерне
рачуноводствене контролне поступке који онемогућавају евидентирање пословних промена на
основу исправа које нису у складу са члановима 9 и 10 Закона о рачуноводству. Правилником
о рачуноводству и рачуноводственим политикама је одређено и одговорно лице за законитост
и исправност настанка пословне промене.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да је мера
исправљања предузета :
-

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2 Биланс стања
2.2.1 Готовински еквиваленти и готовина
2.2.1.1 Опис неправилности
Руска странка није у 2020. години у дневник благајне, као помоћној књизи, уносила
пословне промене настале по основу готовине, подигнуте са текућег (пословног) рачуна и
употребљене за исплату трошкова горива, трошкова птт услуга, трошкова репрезентације и
других трошкова, у износу од најмање 77 хиљада динара и по том основу није исказивала
уплате и исплате готовог новца у оквиру благајне, што није у складу са одредбама члана 12
став 10 и члана 13 став 3 Закона о рачуноводству.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Прегледом одазивног извештаја, утврђено је да је субјект ревизије, у вези са наведеном
неправилношћу, навео да све уплате и исплате готовог новца евидентираа у оквиру благајне,
у складу са чланом 12, став 10 и чланом 13, став 3 Закона о рачуноводству.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да је мера
исправљања предузета:
- Дневник благајне од 14.05.2021. године;
- Налог за књижење БЛ003000003 од 14.05.2021. године;
- Фактуре за трошкове и услуге и
- Путне налоге.
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2.2.1.3 Оцена веродостојности мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3 Биланс успеха
2.3.1 Трошкови производних услуга
2.3.1.1 Опис неправилности
Руска странка је у пословним књигама за 2020. годину, евидентирала пословну промену у
износу од 6.189 хиљада динара на рачуну трошкови рекламе и пропаганде на основу четири
фактуре достављене од стране "С дигитал", Шабац и "In Media Solution", Шабац које не
представљају веродостојне рачуноводствене исправе у складу са чланом 9 Закона о
рачуноводству. Из наведених фактура не може се недвосмислено сазнати да ли је евидентирана
пословна промена у износ од 6.189 хиљада динара и стварно настала, односно основ, врста и
садржај пословне промене.
2.3.1.2 Исказане мере исправљања
Прегледом одазивног извештаја, утврђено је да је субјект ревизије, у вези са наведеном
неправилношћу навео да је донео Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама, у складу са чланом 8 Закона о рачуноводству, којим је уредио интерне
рачуноводствене контролне поступке који онемогућавају евидентирање пословних промена на
основу исправа које не испунјавају услове прописане чланом 9 и 10 Закона о рачуноводству.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да је мера
исправљања предузета:
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.
2.2.2.3 Оцена веродостојности мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољвајућу.
2.3.2 Трошкови производних услуга
2.3.2.1 Опис неправилности
Руска странка је у пословним књигама за 2020. годину, евидентирала пословну промену у
износ од 6.189 хиљада динара на рачуну трошкови рекламе и пропаганде на основу четири
фактуре достављене од стране "С дигитал", Шабац и "In Media Solution", Шабац које не
представљају веродостојне рачуноводствене исправе, због чега се не може недвосмислено
сазнати да ли се поменути евидентирани трошкови односе на редован рад странке у смислу
члана 19 Закона о финансирању политичких активности.
2.2.3.2 Исказане мере исправљања
Прегледом одазивног извештаја, утврђено је да је субјект ревизије навео да је, у вези са
наведеном неправилношћу успоставио писане контроле прихода и употребе финансијских
средстава од стране Надзорног одбора и Секретара странке.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следеће доказе да је мера
исправљања предузета:
-

Извештај Надзорног одбора за период 01. јануар - 31. децембар 2021.године

2.2.3.3 Оцена веродостојности мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољaвајућу.
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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
28. јануар 2022. године
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