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1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Демократске странке за 2014. годину у складу
са Уставом Републике Србије 1, Законом о Државној ревизорској институцији 2, Програмом
ревизије Државне ревизорске институције за 2015. годину, Закључком о спровођењу ревизије
број 400-1972/2015-07 од 1. јуна 2015. године, Међународним стандардима ревизије (ISA) и
Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI).
Финансијски извештаји се састоје од: 1) Биланса стања на дан 31.12.2014. године; 2) Биланса
успеха и 3) Напомена уз финансијске извештаје.
Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја
У складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности 3, руководство је
одговорно за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја у складу са
законом којим се уређујe рачуноводство и Правилником о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица 4.
Ова одговорност обухвата осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола, које
су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не
садрже погрешне информације од материјалног значаја услед криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о овим
финансијским извештајима.
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији,
Пословником Државне ревизорске институције 5 и Међународним стандардима врховних
ревизорских институција.
Ови стандарди захтевају да поступамо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо
и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски
извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа којима се
потврђују исказани подаци, као и обелодањивање података у финансијским извештајима.
Избор поступака је заснован на ревизоровом просуђивању, укључујући и процену ризика од
материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, било услед криминалне
радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра и интерне контроле које су
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања
„Службени гласник РС“, бр. 98/2006
„Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010
3
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014
4
„Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 95/2014
5
„Службени гласник РС“, бр. 9/2009
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ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија такође укључује
процену адекватности примењених рачуноводствених политика и значајних процена
извршених од стране руководства, као и оцену целокупне презентације финансијских
извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже основ
за ревизијско мишљење са резервом.
Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима
1. Демократска странка није извршила годишњи попис имовине у износу од 295.195
хиљада динара и обавеза у износу од 281.762 хиљаде динара, односно није утврдила
стварно стање имовине и обавеза исказаних у финансијским извештајима и није
извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним
стањем на дан 31. децембра 2014. године, нити је образовала комисије за попис, због
чега стање имовине и обавеза није верификовано.
2. Демократска странка није извршила усаглашавање потраживања у износу од 4.598
хиљада динара и обавеза у износу од 150.490 хиљада динара, нити је у Напоменама уз
финансијске извештаје обелоданила укупан износ неусаглашених потраживања и
обавеза.
3. У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказана су остала
активна временска разграничења у већем износу за 272.982 хиљаде динара, вишак
расхода над приходима из ранијих година у мањем износу за 348.733 хиљаде динара и
вишак прихода над расходима текуће године у мањем износу за 75.752 хиљаде динара.
4. Обавезе према добављачима су исказане у пословним књигама Демократске странке
више за 4.812 хиљада динара и мање за 20.961 хиљада динара у односу на стање по
конфирмацијама послатим од стране Државне ревизорске институције, због чега нисмо
могли да се уверимо у висину исказаних обавеза у финансијским извештајима.
5. Нисмо могли да се уверимо у реалност исказане обавезе према Привредном друштву
3D - Project д.о.о., Кикиндa, исказане у пословним књигама на дан 31. децембра 2014.
године у износу од 6.740 хиљада динара, јер је наведени извршни поверилац поднео на
наплату индосирану меницу на износ од 37.819 хиљада динара (Предлог за извршење)
18. маја 2015. године, издату по Анексу I Уговорa о краткорочном кредиту од 29.
априла 2013. године закљученим са Развојном банком Војводине, Нови Сад за које није
презентована структура дуга, а иста није усаглашена нити је потврђена независном
конфирмацијом по захтеву Државне ревизорске институције.
6. У пословним књигама и финансијским извештајима Демократске странке на дан 31.
децембра 2014. године исказани су мањи трошкови изборне кампање за одборнике у
Скупштини града Београда и Скупштини општине Мајданпек и мање обавезе према
добављачима за 4.711 хиљада динара.
7. Демократска странка је у финансијским извештајима за 2014. годину исказала мање
обавезе за нето зараде и накнаде зарада у износу од 3.302 хиљаде динара, мање обавезе
за порезе и доприносе на зараде на терет послодавца и запосленог у износу од 1.101
хиљаду динара и већи вишак прихода над расходима у износу од 4.403 хиљаде динара.
8.

У пословним књигама и финансијским извештајима Демократске странке на дан 31.
децембра 2014. године исказане су обавезе према добављачима у укупном износу од
2.929 хиљада динара без веродостојне рачуноводствене исправе.

9. У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказано је веће
стање новчаних средстава на текућим рачунима код пословних банака у износу 1.807
хиљада динара које није потврђено изводима истих, нити независним потврдама по
захтеву Државне ревизорске институције.
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10. У пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године исказана
је готовина у благајни у износу од 509 хиљада динара, за коју не постоји доказ о
постојању исте.
11. Демократска странка је у пословним књигама евидентирала у 2014. години на име нето
зараде запосленима исплату из благајне у износу од 549 хиљада динара, без доказа да
су лица са списка примила готовину у наведеном износу.
12. Опрема, алат и инвентар набављени током 2008., 2009. и 2010. године у укупном
износу од 2.001 хиљада динара су у 2014. години евидентирани у пословним књигама и
финансијским извештајима Демократске странке, без доказа о примопредаји истих.
13. Демократска странка је исказала у финансијским извештајима на дан 31. децембра
2014. године оснивачки улог у износу од 12.588 хиљада динара, без доказа о уплати и
уносу средстава, односно пореклу оснивачког улога.
14. У пословним књигама Демократске странке исказана је претплата према добављачима
у износу од 1.278 хиљада динара, без веродостојног документа који представља основ
за плаћање.
15. Демократска странка је исказала мање приходе по основу примљених средстава у
укупном износу од 797 хиљада динара и за исти износ мањи нето вишак прихода над
расходима, јер није евидентирала уплате из буџета општина у укупном износу од 434
хиљаде динара и прилоге физичких лица у укупном износу од 363 хиљаде динара.
16. Демократска странка није успоставила адекватан систем интерне контроле и није
општим актом уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава
свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних
пословних промена, није одредила начин обављања унутрашње контроле финансијског
пословања, кретање рачуноводствених исправа, рокове за њихово достављање на даљу
обраду и књижење у пословним књигама, нити је утврдила рачуноводствене политике,
чиме је повећан ризик од нетачног исказивања пословних промена у финансијским
извештајима.
17. Демократска странка није у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину
обелоданила да се на дан 31.12.2014. године против ње води 37 судских спорова, са
укупним износом тужбених захтева од 99.236 хиљада динара.
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања
наведена у пасусу Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима,
финансијски извештаји, по свим материјално значајним питањима, дају истинит и
објективан приказ финансијског положаја Демократске странке на дан 31.12.2014.
године, као и резултате њеног пословања за пословну годину завршену на тај дан и
припремљени су у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
2. Извештај о ревизији правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања Демократске странке за 2014. годину која
обухвата ревизију активности, финансијске трансакције и информације, које су укључене у
финансијске извештаје Демократске странке за 2014. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припремање и презентацију годишњих финансијских извештаја, као
што је напред наведено, руководство Демократске странке је такође, дужно да обезбеди да
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активности, трансакције и информације исказане у финансијским извештајима буду у складу са
прописима у Републици Србији.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима, као што је напред
наведено, наша одговорност укључује и изражавање мишљења да ли су активности,
трансакције и информације које су исказане у финансијским извештајима по свим материјално
значајним аспектима, у складу са прописима у Републици Србији.
Ова одговорност укључује и спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
томе да ли су приказани расходи и издаци, приходи и примања извршени у складу са намером
законодавца, односно у складу са прописима у Републици Србији. Ти поступци укључују и
процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже основ
за ревизијско мишљење са резервом.
Основ за мишљење са резервом о правилности пословања
1. Демократска странка није извршила годишњи попис имовине у износу од 295.195
хиљада динара и обавеза у износу од 281.762 хиљаде динара, односно није утврдила
стварно стање имовине и обавеза исказаних у финансијским извештајима и није
извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним
стањем на дан 31. децембра 2014. године, нити је образовала комисије за попис
имовине и обавеза, супротно Закону о рачуноводству и Правилнику о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
2. Демократска странка није извршила усаглашавање потраживања у износу од 4.598
хиљада динара и обавеза у износу од 150.490 хиљада динара, нити је у Напоменама уз
финансијске извештаје обелоданила укупан износ неусаглашених потраживања и
обавеза, супротно Закону о рачуноводству.
3. У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказана су остала
активна временска разграничења у већем износу за 272.982 хиљаде динара, вишак
расхода над приходима из ранијих година у мањем износу за 348.733 хиљаде динара и
вишак прихода над расходима текуће године у мањем износу за 75.752 хиљаде динара,
супротно Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга
правна лица.
4. У пословним књигама и финансијским извештајима Демократске странке на дан 31.
децембра 2014. године исказане су обавезе према добављачима у укупном износу 2.929
хиљада динара без веродостојне рачуноводствене исправе, супротно Закону о
рачуноводству.
5. Опрема, алат и инвентар набављени током 2008., 2009. и 2010. године у укупном
износу од 2.001 хиљада динара су у 2014. години евидентирани у пословним књигама и
финансијским извештајима Демократске странке, без доказа о примопредаји истих,
супротно Закону о рачуноводству, а у вези са тада важећим Законом о рачуноводству и
ревизији.
6. Демократска странка није обрачунала и уплатила порезе и доприносе на зараде у
износу од 1.101 хиљаду динара на име давања на коришћење непокретности у закупу
Демократске странке запосленом лицу, супротно Закону о порезу на доходак грађана и
Закону о доприносима за социјално осигурање.
7. У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказано је веће
стање новчаних средстава на текућим рачунима код пословних банака у износу 1.807
хиљада динара које није потврђено изводима истих, нити независним потврдама по
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захтеву Државне ревизорске институције, супротно одредбама Закона о рачуноводству
и Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
8. У пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године исказана
је готовина у благајни у износу од 509 хиљада динара, за коју не постоји доказ о
постојању исте, супротно Закону о рачуноводству.
9. Демократска странка је у пословним књигама евидентирала у 2014. години на име нето
зараде запосленима исплату из благајне у износу од 549 хиљада динара, без доказа да
су лица са списка и примила готовину у наведеном износу, супротно Закону о
рачуноводству.
10. Обавезе Демократске странке према „Porsche leasing SCG“ д.o.o. у износу од 1.251
хиљада динара плаћене су по основу Уговора о јемству закљученим између „Porsche
leasing SCG“ д.o.o. као повериоца и трећих лица као јемаца, за време блокаде текућих
рачуна, супротно Закону о платном промету, којим је забрањено измиривање обавеза
променом дужника.
11. Демократска странка је исказала у финансијским извештајима на дан 31. децембра
2014. године оснивачки улог у износу од 12.588 хиљада динара, без доказа о уплати и
уносу средстава, односно пореклу оснивачког улога, супротно Закону о рачуноводству.
12. За осам одбора није обезбеђена аналитичка евиденција добављача у укупном износу од
6.635 хиљада динара исказаних на дан 31. децембра 2014. године, супротно Закону о
рачуноводству.
13. За измирене обавезе путем принудне наплате у износу од 6.653 хиљада динара није
евидентирано умањење обавезе према конкретном добављачу, већ је измирење обавеза
евидентирано збирно, супротно Закону о рачуноводству.
14. У пословним књигама Демократске странке исказана је претплата према добављачима
у износу од 1.278 хиљада динара, без веродостојног документа који представља основ
за плаћање, супротно Закону о рачуноводству.
15. Демократска странка је у Извештајима о трошковима изборне кампање за изборе
одржане у 2014. години (избори за народне посланике, локални избори у Београду,
Мајданпеку, Бору, Мионици, Пећинцима) који су достављени Агенцији за борбу
против корупције, исказала трошкове у већем износу за 6.408 хиљада динара у односу
на трошкове исказане у пословним књигама, супротно Правилнику о евиденцијама
прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима
изборне кампање политичког субјекта.
16. У пословним књигама и финансијским извештајима Демократске странке на дан 31.
децембра 2014. године исказани су мањи трошкови изборне кампање за одборнике у
Скупштини града Београда и Скупштини општине Мајданпек и мање обавезе према
добављачима за 4.711 хиљада динара, супротно Закону о финансирању политичких
активности и Закону о рачуноводству.
17. Демократска странка није у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину
обелоданила да се на дан 31.12.2014. године против ње води 37 судских спорова, са
укупним износом тужбених захтева од 99.236 хиљада динара, супротно Правилнику о
садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица.
18. Финансијски извештаји Демократске странке за 2014. годину нису увојени од стране
надлежног органа, нити је интерним актима странке (Статутом Демократске странке)
утврђена надлежност било ког од органа странке за усвајање финансијских извештаја,
супротно Закону о рачуноводству.
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Мишљење са резервом о правилности пословања
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у пасусу Основ за мишљење са резервом о
правилности пословања, активности, финансијске трансакције и информације,
приказане у финансијским извештајима Демократске странке за годину која се завршава
31. децембра 2014. године, по свим материјално значајним питањима су у складу са
прописима који их уређују.

Радослав Сретеновић

Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
Београд, 27. новембар 2015. године
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1. Кључне неправилности у ревизији финансијских извештаја
1) Као што је објашњено у тачки 5. Напомена, Демократска странка није извршила годишњи
попис имовине у износу од 295.195 хиљада динара и обавеза у износу од 281.762 хиљада
динара, односно није утврдила стварно стање имовине и обавеза исказаних у финансијским
извештајима и није извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза
са стварним стањем на дан 31. децембар 2014. године, нити је образовала комисије за
попис, због чега стање имовине и обавеза није верификовано.
2) Као што је објашњено у тачки 5. Напомена, Демократска странка није извршила
усаглашавање потраживања у износу од 4.598 хиљада динара и обавеза у износу од 150.490
хиљада динара, нити је у Напоменама уз финансијске извештаје обелоданила укупан износ
неусаглашених потраживања и обавеза.
3) Као што је објашњено у тачки 6.6. Напомена, у финансијским извештајима Демократске
странке за 2014. годину исказана су остала активна временска разграничења у већем износу
за 272.982 хиљаде динара, вишак расхода над приходима из ранијих година у мањем износу
за 348.733 хиљаде динара и вишак прихода над расходима текуће године у мањем износу за
75.752 хиљаде динара.
4) Као што је објашњено у тачки 6.10. Напомена, обавезе према добављачима су исказане у
пословним књигама Демократске странке више за 4.812 хиљада динара и мање за 20.961
хиљада динара у односу на стање по конфирмацијама послатим од стране Државне
ревизорске институције, због чега нисмо могли да се уверимо у висину исказаних обавеза у
финансијским извештајима.
5) Као што је објашњено у тачки 6.9. Напомена, нисмо могли да се уверимо у реалност
исказане обавезе према Привредном друштву 3D - Project д.о.о., Кикиндa, исказане у
пословним књигама на дан 31. децембра 2014. године у износу од 6.740 хиљада динара, јер
је наведени извршни поверилац поднео на наплату индосирану меницу на износ од 37.819
хиљада динара (Предлог за извршење) 18. маја 2015. године, издату по Анексу I Уговорa о
краткорочном кредиту од 29. априла 2013. године, закљученим са Развојном банком
Војводине, Нови Сад за које није презентована структура дуга, а иста није усаглашена нити
је потврђена независном конфирмацијом по захтеву Државне ревизорске институције.
6) Као што је објашњено у тачки 7.10. Напомена, у пословним књигама и финансијским
извештајима Демократске странке на дан 31. децембар 2014. године исказани су мањи
трошкови изборне кампање за одборнике у Скупштини града Београда и Скупштини
општине Мајданпек и мање обавезе према добављачима за 4.711 хиљада динара.
7) Као што је објашњено у тачки 6.4. Напомена, Демократска странка је у финансијским
извештајима за 2014. годину исказала мање обавезе за нето зараде и накнаде зарада у
износу од 3.302 хиљаде динара, мање обавезе за порезе и доприносе на зараде на терет
послодавца и запосленог у износу од 1.101 хиљаду динара и већи вишак прихода над
расходима у износу од 4.403 хиљаде динара.
8) Као што је објашњено у тачки 6.10. и 7.10. Напомена, у пословним књигама и
финансијским извештајима Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године исказане
су обавезе према добављачима у укупном износу од 2.929 хиљада динара без веродостојне
рачуноводствене исправе и то:
− обавезе према добављачима за робу и услуге намењене изборној кампањи за локалне
изборе у износу од 2.498 хиљада динара, без фактура добављача и доказа о примопредаји
истих и
− обавезе према добављачима за робу и услуге намењеној изборној кампањи за
парламентарне изборе у укупном износу од 431 хиљада динара, на основу фактура
добављача које нису оверене и без доказа о примопредаји истих.
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9) Као што је објашњено у тачки 6.5. Напомена, у финансијским извештајима
Демократске странке за 2014. годину исказано је веће стање новчаних средстава на
текућим рачунима код пословних банака у износу 1.807 хиљада динара које није
потврђено изводима истих, нити независним потврдама по захтеву Државне ревизорске
институције.
10) Као што је објашњено у тачки 6.5. Напомена, у пословним књигама Демократске
странке на дан 31. децембар 2014. године исказана је готовина у благајни у износу од
509 хиљада динара, за коју не постоји доказ о постојању исте.
11) Као што је објашњено у тачки 6.5. Напомена, Демократска странка је у пословним
књигама евидентирала у 2014. години на име нето зараде запосленима исплату из
благајне у износу од 549 хиљада динара, без доказа да су лица са списка и примила
готовину у наведеном износу.
12) Као што је објашњено у тачки 6.2. и 6.3. Напомена, опрема, алат и инвентар набављени
током 2008., 2009. и 2010. године у укупном износу од 2.001 хиљада динара су у 2014.
години евидентирани у пословним књигама и финансијским извештајима Демократске
странке, без доказа о примопредаји истих.
13) Као што је објашњено у тачки 6.7. Напомена, Демократска странка је исказала у
финансијским извештајима на дан 31. децембра 2014. године оснивачки улог у износу
од 12.588 хиљада динара, без доказа о уплати и уносу средстава, односно пореклу
оснивачког улога.
14) Као што је објашњено у тачки 6.10. Напомена, у пословним књигама Демократске
странке исказана је претплата према добављачима у износу од 1.278 хиљада динара, без
веродостојног документа који представља основ за плаћање.
15) Као што је објашњено у тачки 7.1. Напомена, Демократска странка је исказала мање
приходе по основу примљених средстава у укупном износу од 797 хиљада динара и за
исти износ мањи нето вишак прихода над расходима, јер није евидентирала следеће:
уплате из буџета општина у износу од 290 хиљада динара за локалне изборе у
Бору и Пећинцима,
− уплате из буџета општине Младеновац за редован рад општинског одбора у
износу од 144 хиљаде динара,
− прилоге физичких лица у износу од 324 хиљаде динара на наменски рачун за
изборну кампању,
− прилоге физичких лица у износу од 39 хиљада динара на рачун одбора за редован
рад.
16) Као што је објашњено у тачки 6.8. Напомена, у финансијским извештајима
Демократска странка је исказала део дугорочних обавеза које доспевају у 2015. години
у већем износу за 2.634 хиљаде динара и за исти износ мање краткорочне обавезе, по
Уговорима закљученим са „Porsche leasing SCG“ д.о.о. и „Hypo alpe-adria- leasing“ д.о.о.
−

17) Као што је објашњено у тачки 4. Напомена, Демократска странка није успоставила
адекватан систем интерне контроле и није општим актом уредила организацију
рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање
и откривање погрешно евидентираних пословних промена, није одредила начин
обављања унутрашње контроле финансијског пословања, кретање рачуноводствених
исправа, рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним
књигама, нити је утврдила рачуноводствене политике, чиме је повећан ризик од
нетачног исказивања пословних промена у финансијским извештајима.
18) Као што је објашњено у тачки 8. Напомена, Демократска странка није у Напоменама уз
финансијске извештаје за 2014. годину обелоданила да се на дан 31.12.2014. године
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против ње води 37 судских спорова, са укупним износом тужбених захтева од 99.236
хиљада динара.
2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
Државна ревизорска институција препоручује Демократској странци:
a) да евидентира у својим пословним књигама стање и промет текућих (пословних)
рачуна који нису евидентирани у пословним књигама и да усаглашава стање
текућих рачуна у пословним књигама са изводима рачуна пословних банака о
стању средстава (Напомена 6.5. – Препорука 3)
b) да обезбеди аналитичку евиденцију обавеза према добављачима за износ од 6.635
хиљада динара (Напомена 6.10. – Препорука 4)
3. Кључне неправилности у ревизији правилности пословања
1) Као што је објашњено у тачки 5. Напомена, Демократска странка није извршила
годишњи попис имовине у износу од 295.195 хиљада динара и обавеза у износу од
281.762 хиљада динара, односно није утврдила стварно стање имовине и обавеза
исказаних у финансијским извештајима и није извршила усклађивање књиговодственог
стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31. децембар 2014. године,
нити је образовала комисије за попис имовине и обавеза, супротно одредбама члана 16.
Закона о рачуноводству и члана 2., 9. и 13. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
2) Као што је објашњено у тачки 5. Напомена, Демократска странка није извршила
усаглашавање потраживања у износу од 4.598 хиљада динара и обавеза у износу од
150.490 хиљада динара, нити је у Напоменама уз финансијске извештаје обелоданила
укупан износ неусаглашених потраживања и обавеза, супротно одредбама члана 18.
Закона о рачуноводству.
3) Као што је објашњено у тачки 6.6. Напомена, у финансијским извештајима
Демократске странке за 2014. годину исказана су остала активна временска
разграничења у већем износу за 272.982 хиљаде динара, вишак расхода над приходима
из ранијих година у мањем износу за 348.733 хиљаде динара и вишак прихода над
расходима текуће године у мањем износу за 75.752 хиљаде динара, супротно члану 21.
и 22. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга
правна лица.
4) Као што је објашњено у тачки 6.10. и 7.10. Напомена, у финансијским извештајима
Демократске странке на дан 31. децембар 2014. године исказане су обавезе према
добављачима у укупном износу од 2.929 хиљада динара без веродостојне
рачуноводствене исправе и то :
−

обавезе према добављачима за робу и услуге намењене изборној кампањи за
локалне изборе у износу од 2.498 хиљада динара, без фактура добављача и доказа
о примопредаји истих и

−

обавезе према добављачима за робу и услуге намењене изборној кампањи за
парламентарне изборе у укупном износу од 431 хиљада динара, на основу
фактура добављача које нису оверене и без доказа о примопредаји истих,
супротно члану 8. Закона о рачуноводству.

5) Као што је објашњено у тачки 6.2. и 6.3. Напомена, опрема, алат и инвентар набављени
током 2008., 2009. и 2010. године у укупном износу од 2.001 хиљада динара су у 2014.
години евидентирани у пословним књигама и финансијским извештајима Демократске
странке, без доказа о примопредаји истих, супротно члану 8. и 10. Закона о
рачуноводству, а у вези са одредбама члана 11. тада важећег Закона о рачуноводству и
ревизији.
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6) Као што је објашњено у тачки 6.4. Напомена, Демократска странка није обрачунала и
уплатила порезе и доприносе на зараде у износу од 1.101 хиљаду динара на име давања
на коришћење непокретности у закупу Демократске странке запосленом лицу,
супротно одредбама члана 14а) Закона о порезу на доходак грађана и члана 13. Закона о
доприносима за социјално осигурање.
7) Као што је објашњено у тачки 6.5. Напомена, у финансијским извештајима
Демократске странке за 2014. годину исказано је веће стање новчаних средстава на
текућим рачунима код пословних банака у износу 1.807 хиљада динара које није
потврђено изводима истих, нити независним потврдама по захтеву Државне ревизорске
институције, супротно одредбама члана 7., 16. и 22. Закона о рачуноводству и члана 22.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
8) Као што је објашњено у тачки 6.5. Напомена, у пословним књигама Демократске
странке на дан 31. децембар 2014. године исказана је готовина у благајни у износу од
509 хиљада динара, за коју не постоји доказ о постојању исте, супротно одредбама
члана 7. и 8. Закона о рачуноводству.
9) Као што је објашњено у тачки 6.5. Напомена, Демократска странка је у пословним
књигама евидентирала у 2014. години на име нето зараде запосленима исплату из
благајне у износу од 549 хиљада динара, без доказа да су лица са списка примила
готовину у наведеном износу, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
10) Као што је објашњено у тачки 6.8. Напомена, обавезе Демократске странке према
„Porsche leasing SCG“ д.o.o. у износу од 1.251 хиљада динара плаћене су по основу
Уговора о јемству закљученим између „Porsche leasing SCG“ д.o.o. као повериоца и
трећих лица као јемаца, за време блокаде текућих рачуна, супротно одредбама члана
46. Закона о платном промету, којим је забрањено измиривање обавеза променом
дужника.
11) Као што је објашњено у тачки 6.7. Напомена, Демократска странка је исказала у
финансијским извештајима на дан 31. децембра 2014. године оснивачки улог у износу
од 12.588 хиљада динара, без доказа о уплати и уносу средстава, односно пореклу
оснивачког улога, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
12) Као што је објашњено у тачки 6.10. Напомена, за осам одбора није обезбеђена
аналитичка евиденција добављача у укупном износу од 6.635 хиљада динара исказаних
на дан 31. децембра 2014. године, супротно одредбама члана 11. Закона о
рачуноводству.
13) Као што је објашњено у тачки 6.10. Напомена, за измирене обавезе путем принудне
наплате у износу од 6.653 хиљаде динара није евидентирано умањење обавезе према
конкретном добављачу, већ је измирење обавеза евидентирано збирно, супротно
одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
14) Као што је објашњено у тачки 6.10. Напомена, у пословним књигама Демократске
странке исказана је претплата према добављачима у износу од 1.278 хиљада динара, без
веродостојног документа који представља основ за плаћање, супротно одредбама члана
8. Закона о рачуноводству.
15) Као што је објашњено у тачки 7.10. Напомена, трошкови изборне кампање за изборе за
одборнике Скупштине града Београда, у износу од 230 хиљада динара су плаћени са
посебног рачуна за финансирање изборне кампање за парламентарне изборе 2014.
године, уместо са посебног рачуна за финансирање локалних избора у Београду,
супротно члану 24. Закона о финансирању политичких активности.
16) Као што је објашњено у тачки 7.10. Напомена, Демократска странка је у Извештајима о
трошковима изборне кампање за изборе одржане у 2014. години (избори за народне
посланике, локални избори у Београду, Мајданпеку, Бору, Мионици, Пећинцима) који
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су достављени Агенцији за борбу против корупције, исказала трошкове у већем износу
за 6.408 хиљада динара у односу на трошкове исказане у пословним књигама, супротно
одредбама члана 7. Правилника о евиденцијама прилога и имовине, годишњем
финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког
субјекта.
17) Као што је објашњено у тачки 7.10. Напомена, у пословним књигама и финансијским
извештајима Демократске странке на дан 31. децембар 2014. године исказани су мањи
трошкови изборне кампање за одборнике у Скупштини града Београда и Скупштини
општине Мајданпек и мање обавезе према добављачима за 4.711 хиљада динара,
супротно одредбама члана 27. Закона о финансирању политичких активности и члана 7.
Закона о рачуноводству.
18) Као што је објашњено у тачки 8. Напомена, Демократска странка није у Напоменама уз
финансијске извештаје за 2014. годину обелоданила да се на дан 31.12.2014. године
против ње води 37 судских спорова, са укупним износом тужбених захтева од 99.236
хиљада динара, супротно члану 8. став 1. тачка 6) Правилника о садржини и форми
образаца финансијских извештаја за друга правна лица.
19) Као што је објашњено у тачки 2. Напомена, финансијски извештаји Демократске
странке за 2014. годину нису усвојени од стране надлежног органа, нити је интерним
актима странке (Статутом Демократске странке) утврђена надлежност било ког од
органа странке за усвајање финансијских извештаја, супротно одредбама члана 32. став
1. Закона о рачуноводству.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
Државна ревизорска институција препоручује Демократској странци:
a) да Статутом Демократске странке пропише надлежност органа Демократске
странке за усвајање финансијских извештаја (Напомена 2. – Препорука 1)
b) да интерним актом уреди организацију рачуноводства у складу са прописима,
интерне рачуноводствене контролне поступке, кретање рачуноводствених исправа,
рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама,
одреди лица која су одговорна за састављање и контролу рачуноводствених
исправа о пословној промени и да рачуноводственим политикама уреди
признавање и вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода који се исказују у
финансијским извештајима. (Напомена 2. – Препорука 2)
5. Предузете мере
a) Демократска странка је обрачунала и уплатила порезе и доприносе са
припадајућом законском затезном каматом у укупном износу од 1.503 хиљаде
динара на име давања на коришћење непокретности у закупу Демократске
странке запосленом лицу у 2013. години.
b) Демократска странка је 22. октобра 2015. године предала Агенцији за
привредне регистре кориговане Напомене уз финансијске извештаје за 2014.
годину у којима је обелоданила да се на дан 31. децембра 2014. године против
ње води 37 судских спорова у укупном износу од 99.236 хиљада динара и
навела да су обавезе према добављачима неусаглашене.
ОТКЛАЊАЊЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ
На основу члана 40. став 1. Закона о Државнoj ревизорскoj институцији, Демократска
странка је дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о
отклањању откривених неправилности у року од 60 дана, почев од наредног дана од дана
уручења овог извештаја.
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ПРИЛОГ - 2.

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ
о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Демократске странке за 2014. годину

Број: 400-1972/2015-07/10
Б е о г р а д, 27. новембар 2015. године
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1. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ
a. Оснивање Демократске странке
Демократску странку je 11. децембра 1989. године основало 13 оснивача (проф. др Коста
Чавошки, Милован Данојлић, др Зоран Ђинђић, Гојко Ђого, др Владимир Глигоров, др
Слободан Инић, Марко Јанковић, др Војислав Коштуница, др Драгољуб Мићуновић, Борислав
Пекић, Миодраг Перишић, др Радослав Стојановић и Душан Вукајловић) који су чинили
Оснивачки одбор.
Оснивачки одбор је објавио „Писмо о намерама“ који представља програмски проглас о
оснивању Демократске странке, и у коме су садржани основни програмски циљеви
Демократске странке.
Оснивачка скупштина Демократске странке је одржана 3. фебруара 1990. године у Београду.
Демократска странка је на основу важећег Закона о политичким странкама6 уписана у Регистар
политичких странака који се води у Министарству за државну управу и локалну самоуправу,
на редном броју 1, решењем број: 130-00-00-00102/2009-08 од 21. августа 2009. године, а као
њен заступник је био уписан Борис Тадић.
На дан 31. децембра 2014. године Демократску странку представља и заступа др Бојан Пајтић.
Демократска странка има статус правног лица.
Матични број Демократске странке је 07425511, а порески идентификациони број је
100119052.
Седиште Демократске странке је у Београду, ул. Крунска 69.
Стручна служба Демократске странке је на дан 31. децембра 2014. године имала 73 запослена.
На дан 6. августа 2015. године Демократска странка има 179.166 чланова.
Демократска странка има свој знак - плави квадрат са жутим кругом. Уз свој знак Демократска
странка може користити и знак Социјалистичке интернационале чији је члан, као и знак
Партије европских социјалиста.
Фондација за унапређење демократије „Љуба Давидовић“
Демократска странка је 28. марта 1991. године основала Фондацију за унапређење демократије
„Љуба Давидовић“.
Седиште Фондације је у просторијама Демократске странке у Београду, ул. Крунска 69.
Матични број Фондације је 07565232, а ПИБ 100119052.
Управитељ Фондације у 2014. години је био Милош Ђајић, а чланови Управног одбора
Фондације су били: Триво Инђић, Иван Јовановић, Срећко Минић, Бранко Радујко, Светозар
Цветковић, Љубинко Златић, Сања Ђурђевић, Предраг Ејдус, Бранко Цвејић и Милена
Драгићевић Шешић.
Циљ оснивања Фондације је унапређење и образовање на тему демократије и демократске
културе у Србији, очување, развој и заштита људских, мањинских и грађанских права,
подстицање истраживачког рада на политичкој историји Србије, унапређење социјалне
заштите и пружање хуманитарне и друге врсте помоћи, као и стипендирање талената.
Фондација је предала годишње финансијске извештаје за 2014. годину Агенцији за привредне
регистре у року прописаном Законом о рачуноводству.
У поступку ревизије није достављен Извештај о раду Фондације у 2014. години.

6

„Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 61/2015 - одлука УС
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b. Програмска начела и начин деловања
Демократска странка је донела 1990. године Програм у циљу дефинисања своје политике, који
се доноси уз обавезно консултовање чланова општинских, градских, окружних, регионалних
организација и покрајинских одбора, као и других органа и тела Демократске странке.
Програмска начела Демократске странке су заснована на поштовању људских права и слобода,
на владавини права и залагању ка социјалној правди, на друштвеној солидарности и
толеранцији, на родној равноправности и заштити мањина.
У уређењу своје унутрашње организације Демократска странка се руководи начелима
поштовања Устава, закона и статута, унутарстраначке демократије, родне равноправности и
подстицања већег учешћа жена у политици, стручности у кадровској политици, очувања и
промоције институциoналног учења и развоја, јавности и отворености, развоја омладине и
одговорности.
Рад и деловање Демократске странке је јаван.
Јавност рада и деловање органа и чланства Демократске Странке остварује се на јавним
скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних интернет
презентација и на друге начине.
c. Евиденције о члановима
Одредбама члана 21. ст. 4. и 5. Закона о политичким странкама је прописано да политичка
странка води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи: лично име и име једног од
родитеља, пребивалиште и адресу и јединствени матични број грађана члана политичке
странке; датум учлањивања у политичку странку и престанка чланства у политичкој странци,
као и да се наведена евиденција води у писаном облику и као јединствена централна
електронска база података.
У поступку ревизије је утврђено да се евиденција чланова Демократске странке не води и у
писаном облику, како је прописано одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким
странкама, већ само у електронском облику као база података која се чува у рачунару којим
рукује запослени на пословима администратора базе.
У поступку ревизије Демократска странка није могла да обезбеди тачан податак о броју
чланова на дан 31. децембра 2014. године, са образложењем да се подаци о броју чланова
евидентирају само на дневном нивоу.
У поступку ревизије је на дан 6. августа 2015. године извршен увид у електронску базу
података о члановима Демократске странке када је утврђено да Демократска странка има
179.166 хиљада чланова.
Електронска евиденција чланства Демократске странке садржи следеће податке о члану: ЈМБГ,
име, презиме, име родитеља, датум рођења, пол, адресу становања, контакт адресу, место, број
личне карте, бројеве телефона, пејџер, и-мејл адресу, стручну спрему, радни статус, радно
место, фирму, синдикат, занимање, остала занимања, српску славу, брачно стање, датум
приступа, датум последње евиденције, општину, одбор, месни одбор, бирачко место,
доприносе, статус и када је ревидиран, коментар, датум иступа, разлог иступа и коментар
иступа.
Електронска база података о члановима је повезана са сервером који се налази у просторијама
Демократске странке. Обезбеђење приступа подацима, односно њихова заштита се обезбеђује
изменама шифре администратора, у вези са чим не постоји процедура, већ администратор на
основу сопствене процене одређује период у коме ће променити шифру.
Нормативно уређење плаћања чланарине
Чланом 17. став 1. тачка 5. Статута је прописано да члан Демократске странке има обавезу да
плаћа чланарину.
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Чланом 18. Статута је прописано да је члан дужан да плати чланарину за текућу годину до 31.
марта, а да Одлуку о висини годишње чланарине доноси Главни одбор на предлог Извршног
одбора, најкасније до 1. октобра за следећу годину.
Чланом 107. Статута Демократске странке од 27. априла 2014. године прописано је да се
одредбе општих аката странке које нису у складу са овим Статутом неће примењивати.
У поступку ревизије, Демократска странка је доставила два правилника о чланарини и
прилозима, и то: Правилник донет 3. септембра 2011. године који је важио и у 2014. години и
Правилник о чланству Демократске странке донет у 2014. години који је ступио на снагу 13.
децембра 2014. године.
Висина чланарине
Одлуком о висини годишње чланарине за 2014. годину број: 009/02-01 од 21. јануара 2014.
године коју је донео Главни одбор на основу члана 32. тада важећег Статута, утврђен је износ
чланарине за 2014. годину од 100,00 динара за категорију ђака, незапослених, студената и
пензионера, а 500,00 динара за категорију запослених. Рок за плаћање чланарине за 2014.
годину је био 28. фебруар 2014. године.
Одлуком о висини годишње чланарине за 2015. годину утврђен је непромењен износ
чланарине.
Члан који није платио чланарину за текућу годину не може да бира, нити да буде кандидат за
страначке функције, нити кандидат Демократске странке на локалним, покрајинским,
републичким или председничким изборима.
Евиденција о плаћању чланарине
Чланом 20. Статута је прописано да је секретар странке дужан да води евиденцију о плаћању
чланарине о чему подноси извештај Председништву странке сваких 6 месеци.
Наведена чињеница се констатује у записнику са седнице Председништва, у смислу одредаба
члана 22. Пословника Председништва Демократске странке којима је прописано да се на
седници Председништва води записник.
У поступку ревизије нису презентована два полугодишња извештаја о плаћеној чланарини у
2014. години које секретар Демократске странке треба да достави Председништву странке, уз
образложење секретара Демократске странке да се наведени подаци саопштавају усмено на
седници Председништва Демократске странке, при чему нису презентовани записници са
наведених седница Председништва на којима је саопштен податак о наплаћеној чланарини,
супротно одредбама члана 20. Статута и члана 22. Пословника Председништва Демократске
странке.
d. Територијална организација
Одредбама Статута је прописано да је Демократска странка јединствена политичка
организација која обухвата целокупно чланство и све организацијске облике Демократске
странке, као и основи организације Демократске странке на територијалном принципу.
Организацију Демократске странке чине: месне, општинске, градске, окружне, регионалне
организације и покрајинске организације на чијој територији чланови странке имају
пребивалиште, односно боравиште.
Странка може имати и огранке основане у иностранству.
У општинама и градовима у којима је распуштена организација Демократске странке, делују
повереници/це Демократске странке.
У поступку ревизије су утврђена неслагања у погледу броја одбора Демократске странке у
2014. години, с обзиром да се на званичној веб презентацији Демократске странке налазе два
различита податка о броју локалних организација, и то: у одељку „О нама“ податак о 193
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градска и општинска одбора, а у одељку „Контакти“ податак о 191 покрајинских, градских и
општинских одбора.
Демократска странка је у поступку ревизије доставила Информацију о броју локалних
организација Демократске странке број: 100 -10/04 -953-15 од 05. августа 2015. године у којој
се наводи да је Демократска странка у складу са чланом 27. Статута организована по
територијалном принципу и да функционише кроз укупно 190 локалних организација (два
покрајинска одбора - Војводина и Косово и Метохија; 23 градска одбора - Градски одбор
Београд, Војводина 6 и ужа Србија 16; 165 општинских одбора - Војводина 39, ужа Србија 92 и
Косово и Метохија 17).
e. Финансирање и имовина
Одредбама члана 97. Статута прописано је да су извори из којих Демократска странка
прибавља средства потребна за обављање страначких активности, редовног рада и трошкова
изборне кампање: јавни извори (новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији
су они оснивачи) и приватни извори (чланарине, прилози правних и физичких лица,
наследство, легати, приходи од имовине Демократске странке и задуживање код банака и
других финансијских организација у Републици Србији).
Демократска странка остварује јавност о финансијско-материјалном пословању објављивањем
годишњег финансијског извештаја на свом веб-сајту.
Финансирање редовног рада Демократске странке обавља се преко 196 динарских и четири
девизна текућа рачуна у складу са одредбама члана 18. Закона о финансирању политичких
активности 7.
Финансирање изборних кампања Демократска странка обавља преко јединствених посебних
рачуна за финансирање изборне кампање у складу са одредбама члана 24. Закона о
финансирању политичких активности.
f.

Органи Демократске странке

Органи Демократске странке на нивоу Републике Србије
Демократска странка, у складу са одредбама члана 29. Статута, има 10 органа, а то су:
Скупштина, Главни одбор, Председник, Председништво, Статутарна комисија, Надзорни
одбор, Политички савет, Извршни одбор, Етички одбор и Генерални секретар.
Статутом су уређени начин формирања, састав, надлежности и трајање мандата наведених
органа.
Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци. Скупштина може бити радна и изборна.
Радна скупштина одржава се сваке године и сазива је Председник. Редовна изборна скупштина
се одржава по правилу на сваке 4 године.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања Скупштине и он
утврђује политику Странке и спроводи одлуке Скупштине.
Председник странке представља и заступа Демократску странку и руководи странком. Мандат
председника траје четири године. Председник Демократске странке има свог заменика који
замењује председника у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које
му/јој повери председник.
Демократска странка има пет потпредседника који су задужени за остваривање политике
странке у појединим областима Програма Демократске странке.
Председништво странке утврђује и води политику Странке између два заседања Главног
одбора.
7
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Извршни одбор је извршни орган Главног одбора и Председништва и он одговара за
спровођење одлука Главног одбора и Председништва и одлучује о питањима организације рада
Странке.
Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта странке.
Надзорни одбор је контролно - надзорни орган Странке који контролише приходе странке,
употребу финансијских средстава странке и управљање имовином која је у власништву странке
или којом странка располаже по другом основу.
Политички савет је саветодавно - политички орган Странке који чине председник и 12 чланова,
који разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у
унутрашњој и спољној политици.
Етички одбор утврђује предлог Кодекса страначке етике и покреће дисциплински поступак.
Генерални секретар је орган који се стара о спровођењу политике странке на свим нивоима
организације странке, од највишег до локалног нивоа.
Демократска странка је Статутом прописала и начин образовања, надлежност, руковођење и
трајање мандата секретара, пословног секретара, интернационалног секретара, Форума жена,
Демократске омладине, Савета за кадровску политику, Савета за локалну политику, Савета за
сарадњу са синдикатима, Центра Ресорних одбора, Центра за едукацију, као и Посланичке
клубове.
Органи Демократске странке на локалном нивоу
Демократска странка на локалном, регионалном и покрајинском нивоу спроводи своју
политику оснивањем месних, општинских, градских, окружних, регионалних и покрајинских
организација.
Органи локалне организације промовишу програм Странке на подручју на коме делују,
организују и придобијају нове чланове, спроводе политику на свом нивоу у складу са
Статутом, Програмом и одлукама органа Странке.
Питања надлежности, састава, организације и деловања локалних органа Странке уређују се
Правилником о локалној организацији Демократске странке.
Питања избора и престанка мандата, као и начин спровођења избора органа локалне
организације Демократске странке ближе се уређују Статутом.
Мандат свих органа локалне организације траје 4 године.
g. Општи акти
Општи акти Демократске странке су: Статут, Правилник о чланству, Правилник о локалној
организацији, Правилник о поступку усвајања изборног програма Демократске странке,
Правилник о изборима у Демократској странци Правилник о раду Демократске омладине,
Правилник о раду Форума жена, Правилник о раду Центра ресорних одбора, Правилник о раду
Центра за едукацију Демократске странке, Правилник о организацији и систематизацији
послова у странци, Правилник о дисциплинској одговорности, Правилник о поступку
утврђивања листа кандидата за посланике и одборнике и Правилник о правима и дужностима
посланика.
Општи акти Демократске странке су објављени на интернет страници Демократске странке
www.ds.org.rs., у складу са одредбама о јавности рада прописаним чланом 7. и 12. Статута
Демократске странке.
h. Улози оснивача
Вредност улога оснивача исказана у Финансијским извештајима Демократске странке за 2014.
годину износи 12.588 хиљада динара.
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У поступку ревизије нису презентовани документи који садрже податке о улозима оснивача
Демократске странке који су унети приликом оснивања 1990. године, тако да није било могуће
потврдити вредност унетих улога оснивача. (описано у Напомени 6.7.)
i.

Информатичка инфраструктура

Демократска странка поседује информатичку инфраструктуру која обухвата два сервера,
умрежене десктоп и лаптоп рачунаре, а од оперативних система на њима, сервери поседују
Windows Server, док кориснички рачунари користе Windows 7 оперативни систем.
Демократска странка користи сопствени апликативни софтвер за базу података о чланству.
База података са подацима о чланству не налази се на изолованом рачунару, односно тај
рачунар је повезан на мрежу. Рачунару може приступити само особа задужена за ИТ.
j.

Надзор над законитошћу рада политичког субјекта

Надзор над спровођењем Закона о политичким странкама врши министарство надлежно за
послове управе, на основу одредаба члана 40. наведеног закона.
Контролу финансијских извештаја (редовно пословање и финансирање изборних кампања)
спроводе Агенција за борбу против корупције и Државна ревизорска институција, у складу са
одредбама члана 32. и 34. Закона о финансирању политичких активности.
Упоредни преглед података у финансијским извештајима Демократске странке поднетих
Агенцији за борбу против корупције и Агенцији за привредне регистре
Увидом у годишње финансијске извештаје који се достављају Агенцији за привредне регистре
закључно са 30. јуном 2015. године и њиховим поређењем са годишњим финансијским
извештајима са мишљењем ревизора, који се по члану 28. Закона о финансирању политичких
активности достављају Агенцији за борбу против корупције до 15. априла 2015. године
утврђене су разлике. (описано у Напомени 7.10.)
2. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ И ОКВИР ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
Демократска странка води пословне књиге и сачињава финансијске извештаје у складу са
Законом о рачуноводству 8 и подзаконским актима донетим на основу тог закона и то:
Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима за микро и друга правна лица9, Правилником о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица 10, Правилником о
садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица11 и др.
Финансијски извештаји за 2014. годину
Финансијске извештаје Демократске странке за 2014. годину сачињене у складу са
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица
чине: Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје.
Одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству је прописано да финансијске извештаје
усваја скупштина или други надлежни орган правног лица.
Финансијске извештаје Демократске странке за 2014. годину који су у року предати Агенцији
за привредне регистре, није усвојио ниједан орган странке, иако је ова обавеза прописана
Законом о рачуноводству. Осим наведеног, Статутом Демократске странке није прописана
надлежност ни једног органа Демократске странке за усвајање финансијских извештаја,
супротно одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
„Сл. гласник РС“, бр. 62/2013
„Сл. гласник РС“, бр.118/2013 и 95/2014
10
„Сл. гласник РС”, бр. 137/2014
11
Исто
8
9
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На основу наведеног утврђено је:
Финансијски извештаји Демократске странке за 2014. годину нису увојени од стране
надлежног органа, нити је интерним актима странке (Статутом Демократске странке)
утврђена надлежност било ког од органа странке за усвајање финансијских извештаја,
супротно одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
Препорука 1:
Препоручује се Демократској странци да Статутом Демократске странке пропише надлежност
органа Демократске странке за усвајање финансијских извештаја.
Финансијско извештавање у складу са Законом о финансирању политичких активности
У складу са одредбама члана 28. Закона о финансирању политичких активности, политички
субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке,
дужни су да подносе Агенцији за борбу против корупције годишњи финансијски извештај, као
и извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора
лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији, до 15. априла текуће године
за претходну годину.
Правилником о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и
извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта 12, ближе је уређена форма,
садржина и начин вођења евиденција о прилозима и о имовини и форма, садржина и начин
подношења годишњег финансијског извештаја и извештаја о трошковима изборне кампање,
који су прописани наведеним законом.
Организација рачуноводства
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја за 2014. годину Демократска
странка је поверила књиговодственој агенцији „Credo knjigovodstvo“, Београд, a на основу
Уговора од 10. јуна 2006. године.
Одредбама члана 2. Уговора ова агенција се обавезала да обезбеди стручно, ажурно и
квалитетно вођење књиговодствених послова по важећим законским прописима, а на основу
изворне документације, као и да обезбеди лице које је овлашћено да води књиговодство и да
потписује завршне рачуне, а у складу са Законом о рачуноводству.
Одредбама члана 5. Уговора агенција је одговорна за исправност обрачуна и за рокове
достављања одговарајуће документације пореској управи, као и за обрачун плата.
Према уговору, агенција је преузела обавезу да књижи добијену документацију у року од пет
дана од добијања, и да уколико утврди да докуменат није комплетан, односно да није усклађен
са важећим прописима дужна је да обавести Демократску странку и да од исте тражи исправну
документацију. Осим наведеног, уговорено је да агенција није дужна да утврђује да ли је
документ веран чињеничном стању, односно да ли је пословна радња настала или је неко од
извршилаца доставио фиктивну документацију.
Одредбама члана 72. Статута секретар странке одговара за финансијско пословање, подношење
извештаја и вођење књига Странке и овлашћен је да контактира са надлежним органом, затим
именује лица која су одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење
књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције у погледу посебних рачуна
отворених за финансирање изборне кампање.
Пословне књиге и рачуноводствене исправе
Евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, приходима, расходима и
резултату пословања обезбеђују се у пословним књигама Демократске странке, које чине:
дневник, главна књига и помоћне књиге.
12

„Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 25/2012 и 31/2013
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Пословне књиге Демократске странке воде се по систему двојног књиговодства, коришћењем
рачуноводственог информационог система - рачуноводственог софтвера.
Главна књига је јединствена на нивоу Демократске странке и представља основ за састављање
финансијских извештаја.
Помоћне књиге се воде за основна средства, добављаче, зараде, остварене приливе, благајну
готовине и др.
Посебним Одлукама секретара Демократске странке дата су овлашћења појединачним
одборима (покрајински, градски и општински) за располагање новчаним средствима,
потписивање уговора и других споразума, односно правних аката у име и за рачун одбора
Демократске странке.
Крајем 2014. године извршена је измена ових одлука тако да је за располагање новчаним
средствима депонованим на текућим рачунима, закључивање уговора и других споразума,
односно правних аката у име и за рачун Демократске странке, потребно и посебно овлашћење
Секретара Демократске странке.
Од укупно 190 одбора, осам (8) самостално води своје пословне књиге и то: Покрајински одбор
Војводине, Градски одбор Нови Сад, Сомбор, Бачка Паланка, Ужице, Сврљиг, Панчево и
Суботица. На крају пословне године, на дан сачињавања финансијских извештаја појединачни
одбори достављају своје закључне листове ради сачињавања финансијских извештаја, који се
збирно евидентирају у главној књизи.
Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политике
Чланом 2. тачка 13) Закона о рачуноводству прописано је да интерна регулатива, у смислу овог
закона, подразумева општа акта која доноси правно лице, а која садрже посебна упутства и
смернице за организацију рачуноводства и вођење пословних књига, рачуноводствене
политике за признавање, вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода, као и друга
питања вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја за која је овим законом
прописано да се уређују општим актом правног лица.
Чланом 22. став 1. Закона о рачуноводству је прописано да за признавање, вредновање,
презентацију и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима, микро и
друга правна лица из члана 2. тачка 2) овог закона, независно од величине, примењују
подзаконски акт који доноси министар надлежан за послове финансија, а који се заснива на
општим рачуноводственим начелима.
Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица 13 (члан 3.) прописано
је да друго правно лице (политичке организације) врше признавање, вредновање, презентацију
и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима у складу са законом,
другим прописом, овим правилником и својим актом о рачуноводственим политикама.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству је регулисано да правна лица општим актом
уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као
и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, уређују интерне
рачуноводствене контролне поступке, утврђују рачуноводствене политике, одређују лица која
су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене и састављање и контролу
рачуноводствених исправа о пословној промени, уређују кретање рачуноводствених исправа,
утврђују рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама.
Демократска странка није општим актом уредила организацију рачуноводства на начин који
омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно
евидентираних пословних промена, интерне рачуноводствене контролне поступке, кретање
рачуноводствених исправа, рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у
13
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пословним књигама, лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне
промене и састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној промени, нити је
утврдила рачуноводствене политике.
У поступку ревизије је утврђено и да је Демократска странка у Напоменама уз финансијске
извештаје за 2014. годину навела као посебну тачку 3. „Усвојене и примењене рачуноводствене
политике и процене“ за позиције прихода и расхода, прерачунавање девизних износа,
некретнине, постројења и опрему, биолошка и нематеријална улагања и готовину и готовинске
еквиваленте, иако није донет интерни акт о рачуноводственим политикама.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка није општим актом уредила организацију рачуноводства на начин који
омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно
евидентираних пословних промена, интерне рачуноводствене контролне поступке, кретање
рачуноводствених исправа, рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у
пословним књигама, нити је утврдила рачуноводствене политике, супротно одредбама члана
7. Закона о рачуноводству и члана 3. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица.
Препорука 2:
Препоручује се Демократској странци да интерним актом уреди организацију рачуноводства у
складу са прописима, интерне рачуноводствене контролне поступке, кретање
рачуноводствених исправа, рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у
пословним књигама, одреди лица која су одговорна за састављање и контролу
рачуноводствених исправа о пословној промени и да рачуноводственим политикама уреди
признавање и вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода који се исказују у
финансијским извештајима.
3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Финансијским планом Демократске странке за 2014. годину који је усвојен Одлуком
Председништва Демократске странке од 30. децембра 2013. године су предвиђени приходи од
874.508 хиљада динара и расходи од 873.840 хиљада динара.
У току 2014. године није вршена измена Финансијског плана Демократске странке за 2014.
годину.
4. ИНТЕРНА КОНТРОЛА
Одредбама члана 31. Закона о финансирању политичких активности је прописано да Статутом
политичке странке, односно одговарајућом одлуком политичког субјекта, мора бити одређен
начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања и право чланова, односно
бирача који подржавају изборну листу да се упознају са приходима и расходима политичког
субјекта. Статутом политичке странке мора бити предвиђено именовање одговорног лица за
финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом.
Овлашћено лице потписује све финансијске извештаје политичког субјекта и одговорно је за
вођење евиденције у вези са финансирањем политичког субјекта.
У вези са наведеним одредбама Демократска странка је чланом 58. став 1. тачка 1. Статута
регулисала да Надзорни одбор контролише приходе странке, употребу финансијских средстава
странке и управљање имовином која је у власништву странке или којом странка располаже по
другом основу.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству правна лица и предузетници општим актом,
уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као
и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, уређују интерне

26

рачуноводствене контролне поступке, утврђују рачуноводствене политике, одређују лица која
су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене, састављање и контролу
рачуноводствених исправа о пословној промени, уређују кретање рачуноводствених исправа,
утврђују рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама.
У поступку ревизије су утврђене неправилности које указују на недостатке система интерних
контрола (описано у Напоменама: 1., 2., 6.5., 6.10.,) на основу којих је утврђено да Демократска
странка није успоставила адекватан систем интерне контроле.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка није успоставила систем интерне контроле јер: општим актом није
уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као
и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, није одредила начин
обављања унутрашње контроле финансијског пословања, кретање рачуноводствених исправа,
рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама, нити је
утврдила рачуноводствене политике.
5. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
Одредбама члана 16. став 2. Закона о рачуноводству прописано је да правно лице, односно
предузетник врши попис имовине и обавеза и усклађује стање по књигама са стањем по попису
на крају пословне године.
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем14 је такође прописано да правно лице врши годишњи попис имовине и
обавеза са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши попис (члан 2. став 2.).
Одредбама члана 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем регулисано је да правно лице, у складу са општим
актом, образује потребан број сталних или повремених комисија за попис имовине и обавеза,
одређује период у коме ће комисије вршити попис, време за попис и рокове достављања
извештаја о извршеном попису надлежном органу правног лица.
За организацију и правилност пописа одговорно је лице из члана 32. став 3. Закона о
рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13).
Демократска странка није спровела попис имовине, и обавеза, на дан 31. децембра 2014.
године, односно није утврдила стварно стање имовине и обавеза у финансијским извештајима
и није извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним
стањем на дан 31. децембра 2014. године, супротно одредбама члана 16. Закона о
рачуноводству и члана 2. и 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.
Осим наведеног, Демократска странка није образовала комисије за попис имовине и обавеза,
нити је одредила период у коме ће комисије вршити попис, време за попис и рокове
достављања извештаја о извршеном попису надлежном органу, супротно одредбама члана 4.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем.
Чланом 18. Закона о рачуноводству прописано је да су правна лица и предузетници дужни да
пре састављања финансијских извештаја, усагласе међусобна потраживања и обавезе што се
доказује одговарајућом исправом (став 1.), да је поверилац дужан да, пре састављања
финансијских извештаја, достави дужнику списак неплаћених обавеза (став 2.), да су лица из
става 1. дужна да одговоре на захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања
потраживања и обавеза (став 3.), као и да су правна лица која састављају Напомене уз

14

„Сл. гласник РС“, бр. 118/2013, 137/2014
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финансијске извештаје дужна да у том извештају обелодане неусаглашена потраживања и
обавезе у укупном износу (став 4.).
Пре састављања финансијских извештаја за 2014. годину Демократска странка није усагласила
међусобна потраживања у износу од 4.598 хиљада динара и обавезе у износу од 150.490
хиљада динара, а као поверилац, није достављала дужницима списак неизмирених обавеза ради
усаглашавања, нити је у Напоменама уз финансијске извештаја обелоданила неусаглашена
потраживања и обавезе у укупном износу, супротно одредбама члана 18. Закона о
рачуноводству.
Међутим, дана 22. октобра 2015. године предате су Агенцији за привредне регистре кориговане
Напомене уз финансијске извештаје за 2014. годину у којима је наведено да обавезе према
добављачима нису усаглашене.
На основу наведеног утврђено је:
1. Демократска странка није извршила годишњи попис имовине у износу од 295.195
хиљада динара и обавеза у износу од 281.762 хиљаде динара, односно није утврдила
стварно стање имовине и обавеза исказаних у финансијским извештајима и није
извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним
стањем на дан 31. децембар 2014. године, нити је образовала комисије за попис
имовине и обавеза, супротно одредбама члана 16. Закона о рачуноводству и члана 2., 9.
и 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем.
2. Демократска странка није извршила усаглашавање потраживања у износу од 4.598
хиљада динара и обавеза у износу од 150.490 хиљада динара, нити је у Напоменама уз
финансијске извештаје обелоданила укупан износ неусаглашених потраживања и
обавеза, супротно одредбама члана 18. Закона о рачуноводству.
6. ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА
6.1.

Нематеријална имовина (група рачуна 01)
у 000 динара

31.12.2014.
27

Нематеријална имовина

31.12.2013.
95

- Програми за рачунаре (софтвер) набављени одвојено од
370
370
рачунара
- Остала нематеријална улагања (видео снимци, играни филмови
33
33
и сл.)
- Исправка вредности нематеријалне имовине
(376)
(308)
Свега:
27
95
Нематеријална имовина исказане набавне вредности у износу од 403 хиљаде динара и исправке
вредности по основу амортизације у износу од 376 хиљада динара односи се на софтвер и
видео снимке и то:
у 000 динара
Назив

Набавна
вредност

%
амортизације

Corel Drаw
Microsoft Access
Microoffice A09
Video snimci
Microoffice
Nod 32
Укупно:

122
110
22
33
110
6
403

30%
30%
30%
30%
30%
30%

Износ
амортизације у
2014. год.
12
11
7
4
33
2
69
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Отписана
вредност
31.12.14.
122
110
21
33
85
5
376

Садашња
вредност
31.12.14.
0
0
1
0
25
1
27

6.2. Некретнине, постројења и опрема (група рачуна 02)
у 000 динара

Некретнине, постројења и опрема
- Постројења и опрема
- Остале некретнине, постројења и опрема
- Исправка вредности опреме по основу амортизације
Свега:

31.12.2014.
13.997

31.12.2013.
18.997

29.870
103
(15.976)
13.997

33.426
103
(14.532)
18.997

Опрема исказана у пословним књигама на дан 31. децембра 2014. године у износу од 13.997
хиљада динара односи се на следеће:

Врста опреме
Канцеларијска опрема
Транспортна средства
Остала непоменута
опрема
Дела ликовне, вајарске и
друге уметности
Укупно

(6.223)
(5.098)

у 000 динара
Садашња
вредност
31.12.14.
2.255
9.978

6.316

(4.655)

1.661

-

103

-

103

(4.369)

29.973

(15.976)

13.997

Набавна вредност
Стање
31.12.13.
8.478
19.445

Повећање

Смањење

-

(4.369)

Стање
31.12.14.
8.478
15.076

5.503

813

-

103

-

33.529

813

Исправка
вредности

Демократска странка није интерним актима уредила почетно признавање, накнадно
вредновање и престанак признавања опреме на нивоу одбора и централе странке, у складу са
Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Демократска странка није извршила попис опреме чија набавна вредност на дан 31. децембра
2014. године износи 29.973 хиљаде динара.
У поступку ревизије утврђене су разлике у евиденцијама опреме Градског одбора Нови Сад и
Покрајинског одбора Војводине, који самостално воде књиговодствену евиденцију, у односу
на централну књиговодствену евиденцију опреме Демократске странке, у укупном износу од
1.611 хиљада динара.
у 000 динара
Набавна вредност опреме
Демократска странка - централа
Градски одбор ДС Нови Сад
Покрајински одбор ДС Војводина
Укупно

Централна евиденција
20.193
2.805
6.975
29.973

Евиденција одбора
20.193
3.079
8.312
31.584

Разлика
0
274
1.337
1.611

Градски одбор Демократске странке Нови Сад је презентовао евиденцију компјутерске и
канцеларијске опреме укупне набавне вредности у износу од 3.079 хиљада динара од чега у
пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембар 2014. године није исказана
опрема набавне вредности од 274 хиљаде динара, набављена током 2004., 2006. и 2007. године.
Опрема Покрајинског одбора Демократске странке Војводина набављена током 2006., 2007.,
2008. и 2009. године, укупне набавне вредности од 1.337 хиљада динара, није исказана у
пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембар 2014. године.
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Канцеларијска опрема
Канцеларијска опрема исказана по набавној вредности од 8.478 хиљада динара се односи на:
лаптоп рачунаре, рачунарске конфигурације, рачунарску опрему, канцеларијске апарате и
канцеларијски намештај.
Транспортна средства
Транспортна средства исказана у пословним књигама по набавној вредности у износу од 15.076
хиљада динара се односе на следеће типове возила:

Набавна
вредност

Назив основног средства
Škoda SUPERB ambition 2.0 TDI
Škoda SUPERB ambition 2.0 TDI
Škoda Octavia Diesel 2.0 TDI
Škoda Octavia Diesel 2.0 TDI
Škoda Octavia Diesel 2.0 TDI
Škoda Octavia Diesel 2.0 TDI
VW Caddy Compact dizel trendline
Укупно

%
амортизације

2.282
2.297
2.088
2.088
2.087
2.072
2.162
15.076

Износ
амортизације
у 2014. год.

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

228
230
209
209
208
207
216
1.507

у 000 динара
Укупна
Садашња
отписана
вредност
вредност
31.12.14.
31.12.14.
1.236
1.046
785
1.512
626
1.462
626
1.462
626
1.461
622
1.450
577
1.585
5.098
9.978

Предметна возила набављена су путем финансијског лизинга посредством следећих лизинг
кућа:
Давалац лизинга

Година набавке

Тип возила

2011
2012
2009
2011

Škoda Octavia Diesel 2.0 TDI
VW Caddy Compact dizel trendline

Porsche leasing
Porsche leasing
Hypo alpe-adria-leasing

Број набављених
возила
4
1

Škoda SUPERB ambition 2.0 TDI

2

Смањење вредности основних средстава
У пословним књигама Демократске странке у 2014. години евидентирано је смањење
транспортне опреме у износу од 4.369 хиљада динара, по основу продаје аутомобила физичким
и правним лицима и то:
Назив основног
средства
Škoda OCTAVIA A5
COMBI ELEGANCE
2.0 TDI
Škoda OCTAVIA A5
ELEGANCE 1.9 TDI
Škoda ROOMSTER
PRAKTIK 1.4 BXW
Укупно

Набавна
вредност

%
амортизације

Износ
амортизације
у 2014. год.

Укупна
отписана
вредност
31.12.14.

1.667

10%

84

1.111

556

1.654

10%

110

1.130

1.048

10%

87
281

4.369

Садашња
вредност
31.12.14.

Датум
уговора
о
продаји

у 000 динара
Продајна
цена у
000 дин

Губитак
од
продаје
опреме

26.6.14.

116

440

524

21.8.14.

153

371

734

314

29.10.14.

119

195

2.975

1.394

388

1.006

Остала непоменута опрема
Остала непоменута опрема исказане набавне вредности у износу од 6.316 хиљада динара
односи се на рачунаре, канцеларијску, електронску и електричну опрему.
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Повећање вредности основних средстава
У 2014. години повећана је набавна вредност опреме у износу од 813 хиљада динара по
фактурама добављача „NS Computers“, Нови Сад из ранијих година за набавке које је извршио
Покрајински одбор Демократске странке Војводине.
Наведене фактуре за опрему потичу из 2008., 2009. и 2010. године уз које нису приложени
докази о примопредаји исте. Примљене фактуре су у пословним књигама Покрајинског одбора
Демократске странке Војводине евидентиране 2. јануара 2014. године, супротно члану 10.
Закона о рачуноводству.
Одредбама члана 10. Закона о рачуноводству и члана 11. тада важећег Закона о рачуноводству
и ревизији је дефинисано да лица која састављају и врше пријем рачуноводствених исправа,
дужна су да рачуноводствену исправу и другу документацију у вези са насталом променом
доставе на књижење најкасније у року од три дана од дана када је пословна промена настала,
односно у року од три радна дана од датума пријема. Лица која воде пословне књиге, после
спроведене контроле примљених рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствене
исправе прокњиже у пословним књигама у року од пет радних дана од дана пријема.
Преглед опреме набављене по фактурама добављача „NS Computers“, Нови Сад

Назив основног
средства
LG 37LD420
Toshiba sat A210-19D
Toshiba sat U400-12
IBM-7976abg-p02
PC 2kom
Toshiba sat L500-13T
Укупно

Набавна
вредност
61
110
60
196
100
286
813

% амортизације

Број месеци
коришћења у
2014

30%
30%
30%
30%
30%
30%

11
11
11
11
11
11

Исправка
вредности у
целини
обрачуната у
2014. години
17
30
16
54
28
79
224

у 000 динара
Садашња
вредност
31.12.14.
44
80
44
142
72
207
589

Демократска странка је у пословним књигама са закашњењем евидентирала повећање
вредности опреме у износу од 813 хиљада динара, по основу фактура испостављених током
2008., 2009. и 2010. године, супротно члану 8. и 10. Закона о рачуноводству.
Исправка вредности предметне опреме по основу амортизације, исказана у износу од 224
хиљаде динара, обрачуната је за период од 11 месеци, применом пропорционалног метода
обрачуна по стопи од 30%.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је у 2014. години евидентирала опрему набавне вредности у износу од
813 хиљада динара набављену током 2008., 2009. и 2010. године, без доказа о примопредаји
исте, супротно члану 8. и 10. Закона о рачуноводству, а у вези са одредбама члана 11. тада
важећег Закона о рачуноводству и ревизији.
Исправка вредности опреме
Демократска странка није интерним актима регулисала метод почетног признавања и
накнадног вредновања опреме, начин обрачуна амортизације и престанак признавања.
Амортизација је обрачуната применом пропорционалног метода обрачуна, по стопи од 10%
годишње за транспортну опрему, а за канцеларијску и осталу непоменуту опрему по стопама у
распону од 10% до 30% годишње.
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6.3. Залихе (група рачуна 10 и 15)
у 000 динара

Залихе
- Алат и инвентар у складишту
- Исправка вредности алата и инвентара, амбалаже и аутогума
у употреби
- Плаћени аванси за залихе и услуге
Свега:

31.12.2014.
629

31.12.2013.
-

9.236

10.424

(9.236)

(10.424)

629
629

-

Демократска странка је у пословним књигама и финансијским извештајима за 2014. годину
исказала алат и инвентар у складишту у износу од 1.188 хиљада динара, без доказа о
примопредаји истог. Наведени алат и инвентар је евидентиран у пословним књигама на основу
рачуна који потичу из ранијих година и у целини је отписан на терет расхода текуће године.
Одредбама члана 10. Закона о рачуноводству и члана 11. тада важећег Закона о рачуноводству
и ревизији је регулисано да лица која састављају и врше пријем рачуноводствених исправа,
дужна су да рачуноводствену исправу и другу документацију у вези са насталом променом
доставе на књижење најкасније у року од три дана од дана када је пословна промена настала,
односно у року од три радна дана од датума пријема. Лица која воде пословне књиге, после
спроведене контроле примљених рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствене
исправе прокњиже у пословним књигама у року од пет радних дана од дана пријема.
Демократска странка је поступила супротно одредбама члана 10. Закона о рачуноводству, а у
вези са одредбама члана 11. тада важећег Закона о рачуноводству и ревизији, јер је у 2014.
години евидентирала улазне рачуне из 2007. године, 2008. године, 2009. године, 2010. године,
2012. године и 2013. године у укупном износу од 1.188 хиљада динара.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је у 2014. години евидентирала алат и инвентар у износу од 1.188
хиљада динара набављен током 2007. године, 2008. године, 2009. године, 2010. године, 2012.
године и 2013. године, без доказа о примопредаји истог, супротно одредбама члана 8. и 10.
Закона о рачуноводству, а у вези са одредбама члана 11. тада важећег Закона о
рачуноводству и ревизији.
Плаћени аванси за залихе и услуге односе се на:
у 000 динара
Износ
303
264
54
8
629

Назив добављача
Топлана, Нови Сад
ПТТ Србије
Електровојводина ЕПС
Остали добављачи у земљи
Укупно:

6.4. Друга потраживања (група рачуна 22)

Друга потраживања
- Аконтација за набавку робе и плаћање услуга
- Потраживања за више плаћен порез на добит
- Потраживања за нето накнаду зараде по основу
боловања преко 30 дана
Свега:

32

31.12.2014.
3.969

у 000 динара
31.12.2013.
4.808

3.302
22

3.302
22

645
3.969

1.484
4.808

Друга потраживања исказана у износу од 3.302 хиљаде динара односе се на плаћене закупнине
закуподавцу Привредном друштву „Дипос“ д.о.о. из Београда, по уговору од 13. јула 2012.
године и анексу уговора од 7. августа 2012. године о закупу непокретности површине 405 м2 у
Београду.
Секретар странке је 14. јула 2012. године донео Одлуку о давању на коришћење поменуте
непокретности у закупу Демократске странке председнику странке за потребе становања,
којом је предвиђено да трошкове закупнине и друге трошкове који настану у вези са
коришћењем предметне непокретности сноси Демократска странка као закупац.
Решењем секретара Демократске странке од 10. фебруара 2013. године дефинисано је да се
плаћање закупа непокретности, за потребе становања почасног председника Демократске
странке сматра зарадом на коју се плаћају порези и доприноси и да се износ плаћених
закупнина у току 2012. године сматра зарадом за новембар 2012. године, а сва наредна плаћања
закупа непокретности сматрају се зарадом за месец у коме се плаћање врши.
Демократска странка у пословним књигама и финансијским извештајима за 2013. годину није
исказала трошкове зарада у износу од 3.302 хиљаде динара, нити је обрачунала припадајуће
порезе и доприносе у износу од 1.101 хиљаду динара, у складу са Одлуком о давању на
коришћење непокретности у закупу Демократске странке и Решењем Демократске странке од
10. фебруара 2013. године, супротно одредбама члана 14а) Закона о порезу на доходак грађана
и члана 13. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. У вези са наведеним, у
2013. години евидентирана су потраживања у висини плаћених закупнина закуподавцу Дипосу у износу од 3.302 хиљаде динара.
У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказане су обавезе за нето
зараде и накнаде зарада из 2013. године у мањем износу за 3.302 хиљаде динара, мање обавезе
за порезе и доприносе на зараде на терет послодавца и запосленог у износу од 1.101 хиљаду
динара и већи вишак прихода над расходима у износу од 4.403 хиљаде динара.
Наведени уговор о закупу закључен са Привредним друштвом Дипос д.о.о. из Београда је
раскинут на основу Захтева Демократске странке за раскид уговора о закупу од 26. новембра
2013. године закључно са 31. децембром 2013. године, а обавезе према закуподавцу су
измирене у целини.
У поступку ревизије, за наведену непокретност коју је користило запослено лице у 2013.
години, Демократска странка је обрачунала и уплатила порезе и доприносе са
припадајућом законском затезном каматом у укупном износу од 1.503 хиљаде динара и
дана 17. септембра 2015. године поднела Пореској управи пореске пријаве. Од укупног
износа од 1.503 хиљаде динара, део од 1.101 хиљада динара се односи на обрачунате порезе и
доприносе, а преостали износ од 402 хиљаде динара на затезну камату.
На основу наведеног утврђено је:
1. Демократска странка није обрачунала и уплатила порезе и доприносе у износу од 1.101
хиљаду динара на име давања на коришћење непокретности у закупу Демократске
странке запосленом лицу, супротно одредбама члана 14а) Закона о порезу на доходак
грађана и члана 13. Закона о доприносима за социјално осигурање.
2. Демократска странка је у финансијским извештајима за 2014. годину исказала мање
обавезе за нето зараде и накнаде зарада у износу од 3.302 хиљаде динара, мање обавезе
за порезе и доприносе на зараде на терет послодавца и запосленог у износу од 1.101
хиљада динара и већи вишак прихода над расходима у износу од 4.403 хиљаде динара.
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6.5. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24)
у 000 динара

Готовински еквиваленти и готовина
- Готовина на текућим рачунима
- Благајна
Свега:

31.12.2014.
3.591

31.12.2013.
11.838

2.101
1.490
3.591

10.340
1.498
11.838

Готовина на текућим рачунима
Демократска странка има 200 текућих рачуна, од чега 196 динарских рачуна и четири девизна
рачуна. Током 2014. године Демократска странка је угасила 11 динарских рачуна и један
девизни рачун.
На наведеним рачунима на дан 31. децембра 2014. године евидентирана су средства за редован
рад у износу 1.410 хиљада динара, средства за изборне кампање у износу 109 хиљада динара,
наменска средства за накнаде зарада у износу 272 хиљаде динара и средства на прелазним
рачунима у износу 310 хиљада динара.
Текући рачуни Демократске странке су у периоду од јануара до јуна 2014. године периодично
били у блокади, а од 5. јуна 2014. године до 31. децембра 2014. године непрекидно у блокади.
Периоди блокаде текућих рачуна:
Од
04.03.13.
04.02.14.
20.03.14.
05.06.14.
Укупно

До
30.04.13.
07.03.14.
23.05.14.
-

Укупан број дана блокаде
57
31
64
482
634

Демократска странка није извршила попис готовине и готовинских еквивалената у износу
3.591 хиљада динара на дан 31. децембра 2014. године, супротно одредбама члана 16. Закона о
рачуноводству.
Државна ревизорска институција је дана 7. јула 2015. године упутила пословним банкама (13)
и Управи за трезор захтеве за достављање података о рачунима, промету и стању средстава на
истима на дан 31. децембра 2014. године. У одговорима на наведене захтеве, пословне банке
нису потврдиле стање готовине и готовинских еквивалената исказано у пословним књигама и
финансијским извештајима у износу 1.807 хиљада динара.
Упоредни преглед евидентираних средстава у пословним књигама са конфирмацијама банака:

Опис
1
Наменски рачуни седам одбора за
изборну кампању – четири банке
Текући рачуни 150 одбора – 10
банака
Наменски рачуни општинских
одбора за кампању
Текући рачуни 8 одбора – пет банака
Прелазни рачуни општинских одбора
Прелазни рачуни општинских одбора
Укупно

Стање по
пословним
књигама
2

у 000 динара
Стање по
конфирмацијама

Непотврђено
стање

Напомена

3

4 (2-3)

5

104

0

104

175

23

152

5

0

5

1.236
327
(17)
1.830

0
0
0
23

1.236
327
(17)
1.807
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Нема
изводa
Нема
извода

На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је у финансијским извештајима исказала веће стање новчаних
средстава на текућим рачунима код пословних банака у износу 1.807 хиљада динара које није
потврђено изводима истих, нити независним потврдама по захтеву Државне ревизорске
институције, супротно одредбама члана 7., 16. и 22. Закона о рачуноводству и члана 22.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Одступање од почетног стања
Исказано стање на текућим рачунима у пословним књигама Демократске странке на дан 1.
јануара 2014. године у износу од 10.340 хиљада динара се разликује у односу на стање по
конфирмацијама банака за 1.040 хиљада динара, а по којима исто износи 9.300 хиљада динара.
Благајна
Готовина у благајни исказана у износу од 1.490 хиљада динара се односи на готовину у
благајни за редован рад у износу од 1.379 хиљада динара и готовину у благајни општинског
одбора Мајданпек намењену за покриће трошкова изборне кампање у износу од 111 хиљада
динара.
Од укупно исказаног стања готовине у благајни у износу од 1.379 хиљада динара, део од 870
хиљада динара се односи на средства у благајни централе Демократске странке у Београду.
Преостали износ од 509 хиљада динара се према писаној изјави одговорног лица од 10. августа
2015. године, односи на стање у благајни код 19 различитих одборa Демократске странке за
које у поступку ревизије није презентован доказ о постојању новчаних средстава већ само
писана изјава одговорног лица од 10. августа 2015. године.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је на дан 31. децембра 2014. године у пословним књигама исказала
новчана средства у благајни у износу од 509 хиљада динара, за које не постоји доказ о
постојању истих, супротно одредбама члана 7. и 8. Закона о рачуноводству.
Неевидентирани трошкови
У пословним књигама није евидентирана исплата готовине из благајне у износу од 121 хиљада
динара, од чега се износ од 111 хиљада динара односи на дневнице за службена путовања,
трошкове репрезентације и друге трошкове за потребе изборне кампање у Мајданпеку, а
остатак од 10 хиљада динара се односи на стипендије, услед чега су исказани мањи расходи и
веће стање у благајни за 121 хиљаду динара.
Неевидентирано подизање готовине
У поступку ревизије утврђено је да је стање благајне исказано мање за износ од 11 хиљада
динара услед погрешне евидeнције подигнутих новчаних средстава.
Евидентирање исплате без доказа о исплати
Демократска странка је 23. маја 2014. године евидентирала исплату износа од 549 хиљада
динара на име нето зараде за 22 запослена из благајне у Београду, за које у поступку ревизије
нису презентовани докази да је готов новац и исплаћен тим лицима, нити исплатна листа лица
која су примила зараду у готовом новцу. У вези са наведеним, одговорно лице је дана 24.
августа 2015. године дало писану изјаву да су средства у износу од 549 хиљада динара
подигнута са рачуна Демократске странке дана 23. маја 2014. године на име зарада радника за
август 2013. године и исплаћена на благајни за 22 запослена лица и приложило списак, без
потписа истих.
На основу наведеног утврђено је:
1. Демократска странка није евидентирала исплату готовине из благајне у износу 121
хиљада динара супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству.
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2. Демократска странка је мање исказала стање готовине у благајни за 11 хиљада
динара супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству.
3. Демократска странка је у пословним књигама евидентирала у 2014. години на име
нето зараде запосленима исплату из благајне у износу од 549 хиљада динара, без
доказа да су лица са списка примила готовину у наведеном износу, супротно одредбама
члана 8. Закона о рачуноводству.
Препорука 3:
Препоручује се Демократској странци да евидентира у пословним књигама стање и промет
текућих (пословних) рачуна који нису евидентирани у пословним књигама и да усаглашава
стање текућих рачуна у пословним књигама са изводима рачуна пословних банака о стању
средстава.
6.6. Активна временска разграничења (група рачуна 28)
у 000 динара

Активна временска разграничења
- Унапред плаћена премија осигурања
- Остала активна временска разграничења
Свега:

31.12.2014.
272.982

31.12.2013.
348.875

272.982
272.982

142
348.733
348.875

Остала активна временска разграничења по стању на дан 1. јануара 2014. године у износу од
348.733 хиљада динара представљају акумулирани губитак из ранијег периода, који је настао
као последица неисказивања вишка расхода над приходима (односно резултата текућег
периода) у финансијским извештајима у ранијим годинама.
Иста су током 2014. године умањена за износ од 75.752 хиљаде динара, по основу оствареног
вишка прихода над расходима текуће године, а који није исказан на наведеној позицији у
финансијским извештајима.
Одредбама члана 21. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
друга правна лица прописано је да се на рачунима групе 34 – Нераспоређени вишак прихода
над расходима, исказује нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година и текуће
године.
Одредбама члана 22. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
друга правна лица прописано је да се на рачунима групе 35 – Вишак расхода над приходима,
исказује вишак расхода над приходима ранијих година и вишак расхода над приходима текуће
године.
Демократска странка на дан 31. децембра 2014. године није исказала вишак прихода над
расходима текуће године у износу од 75.752 хиљаде динара, већ је за наведени износ умањила
вредност активних временских разграничења, супротно члану 21. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица.
У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказана су већа активна
временска разграничења у износу од 272.982 хиљаде динара и мањи вишак расхода над
приходима из ранијих година за наведени износ, супротно члану 22. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица.
Демократска странка је у финансијским извештајима за 2014. годину исказала већа остала
активна временска разграничења за износ од 272.982 хиљаде динара, вишак расхода над
приходима из ранијих година у мањем износу од 348.733 хиљаде динара и вишак прихода над
расходима текуће године у мањем износу од 75.752 хиљаде динара.
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На основу наведеног утврђено је:
У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказана су већа активна
временска разграничења у износу од 272.982 хиљаде динара и мањи вишак расхода над
приходима из ранијих година за наведени износ, супротно члану 22. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица.
6.7. Улози (група рачуна 30 и 34)
у 000 динара

Улози

31.12.2014.
13.433

31.12.2013.
13.433

12.588
845
13.433

12.588
845
13.433

- Улози оснивача (сопствени извори) и других лица
- Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година
Свега:

За исказане улоге оснивача у пословним књигама и финансијским извештајима за 2014. годину
у износу од 12.588 хиљада динара који потичу из ранијих година, није презентован доказ о
уплати и уносу средстава, односно пореклу оснивачког улога на основу које је исти исказан у
пословним књигама, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је исказала у финансијским извештајима на дан 31. децембра 2014.
године оснивачки улог у износу од 12.588 хиљада динара, без доказа о уплати и уносу
средстава, односно пореклу оснивачког улога, супротно одредбама члана 8. Закона о
рачуноводству.
6.8. Остале дугорочне обавезе (група рачуна 41 осим 413 и 414)
у 000 динара

Дугорочне обавезе

31.12.2014.
5.401

31.12.2013.
7.259

5.401
5.401

7.259
7.259

- Обавезе по основу опреме узете у финансијски лизинг
Свега:

Дугорочне обавезе у износу од 5.401 хиљада динара односе се на обавезе према „Porsche
leasing SCG“ д.о.о. у износу од 4.444 хиљаде динара и „Hypo alpe-adria- leasing” д.о.о. у износу
од 957 хиљада динара.
Преглед основних елемената закључених уговора о финансијском лизингу:
Давалац
лизинга
1.„Porsche
leasing SCG“
д.о.о.
2.„Porsche
leasing SCG“
д.о.о.
3.„Porsche
leasing SCG“
д.о.о.
4.„Porsche
leasing SCG“
д.о.о.
5.„Porsche
leasing SCG“

Испоручилац
лизинга

Предмет
лизинга

Датум

Број
уговора

Ауточачак

Škoda Octavia
Diesel 2.0 TDI

01.12.11.

Ауточачак

Škoda Octavia
Diesel 2.0 TDI

Ауточачак

Одобрени износ

Период
отплате

ЕКС

Уговорена
средства
обезбеђења

еур

000 рсд

05953

16.325

1.720

60
месеци

7.03%

/

01.12.11.

05954

16.325

1.720

60
месеци

7.03%

/

Škoda Octavia
Diesel 2.0 TDI

01.12.11.

05952

16.325

1.720

60
месеци

8.47%

/

Ауточачак

Škoda Octavia
Diesel 2.0 TDI

09.12.11.

05955

16.325

1.709

60
месеци

8.55%

/

„Porsche Inter
auto S“ д.o.o.

VW caddy
compact dizel

10.04.12.

06205

14.666

1.659

60
месеци

8.86%

/
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д.о.о.

trendline

„Hypo alpeadria-leasing“
д.о.о.

Ауто центар
Интерсрем
д.о.о.
Ветерник

Škoda Superb
ambition 2.0
TDI

21.07.09.

NS 06500

20.767

1.933

60
месеци

14.11%

6 меница

Ауточачак

Škoda Superb
II ambition 2.0
TDI

04.07.11.

NS 07099

17.942

1.849

52
месеца

14.65%

6 меница

118.676

12.310

„Hypo alpeadria-leasing“
д.о.о.
Укупно

„Porsche leasing SCG“ д.о.о.
Демократска странка је током 2011. и 2012. године закључила пет уговора о финансијском
лизингу за набавку возила са „Porsche leasing SCG“ д.o.o., укупне вредности ЕУР 79.966, што је
по уговореном продајном курсу Raiffeisen банке а.д. Београд на дан плаћања, износило 8.528
хиљада динара.
Према пословним књигама „Porsche leasing SCG“ д.о.о. стање обавеза Демократске странке на
дан 31. децембар 2014. године по основу главнице и камате укупно износи 4.725 хиљада
динара, од чега се 4.245 хиљада динара односи на недоспеле обавезе по главници, 199 хиљада
динара на доспеле, а неизмирене обавезе по главници и камати, укупно 4.444 хиљаде динара, а
281 хиљада динара на недоспеле обавезе по камати.
У наставку је дат упоредни преглед стања обавеза по уговорима о финансијском лизингу:
Број
уговора о
лизингу

Главница недоспела

5952
5953
5954
5955
6205
Укупно

842
842
842
843
876
4.245

ИОС 31.12.14.
Доспеле а
Камата неизмирене
Укупно
недоспела
обавезе
39
881
55
42
884
55
47
889
55
39
882
54
32
908
62
199
4.444
281

УКУПНО
936
939
944
936
970
4.725

у 000 динара
Пословне књиге ДС 31.12.14.
Главница и
курсне
Камата УКУПНО
разлике
875
61
936
878
61
939
883
61
944
875
61
936
912
58
970
4.423
302
4.725

Усклађивање обавеза према „Porsche leasing SCG“ д.o.o., по уговорима о финансијском
лизингу, извршено је на терет негативних курсних разлика и у корист обавеза по основу
опреме узете у финансијски лизинг, у износу од 424 хиљаде динара.
Уговорима о финансијском лизингу (пет) закључених са „Porsche leasing SCG“ д.o.o. нису била
предвиђена средства обезбеђења. Међутим, ради измирења обавеза по наведеним уговорима о
финансијском лизингу почев од јула месеца 2014. године, „Porsche leasing SCG“ д.o.o. и
физичка лица су месечно закључивали уговоре о јемству, на основу којих су измириване
обавезе Демократске странке.
У наставку је дат преглед основних елемената закључених уговора о јемству између „Porsche
leasing SCG“ д.o.o. и физичких лица:
Јемац/платац

1
Укупно
2

Датум уговора о
јемству
16.07.14.
16.07.14.
03.07.14.
16.07.14.

Број уговора о
лизингу
05954
05953
05952
05955

12.09.14.
12.09.14.
12.09.14.
12.09.14.

05954
05953
05952
05955
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Износ за
плаћање
39
39
37
39
154
82
82
89
82

у 000 динара
Датум реализације
уговора - плаћања
16.07.14.
16.07.14.
03.07.14.
16.07.14.
11.09.14.
11.09.14.
11.09.14.
11.09.14.

12.09.14.

06205

3

23.09.14.
23.09.14.
23.09.14.
23.09.14.
23.09.14.
24.09.14.

05954
05953
05952
05955
06205
06205

4

10.11.14.
10.11.14.
10.11.14.
10.11.14.
10.11.14.

05954
05953
05952
05955
06205

5

12.12.14.
12.12.14.
12.12.14.
12.12.14.
12.12.14.

05954
05953
05952
05955
06205

Укупно

Укупно

Укупно

Укупно
УКУПНО

110
445
38
38
38
39
71
34
258
38
38
39
39
34
188
42
42
42
41
39
206
1.251

12.09.14.
24.09.14.
24.09.14.
24.09.14.
24.09.14.
23.09.14.
25.09.14.
10.11.14.
10.11.14.
10.11.14.
10.11.14.
10.11.14.
12.12.14.
12.12.14.
12.12.14.
12.12.14.
12.12.14.

Текући рачуни Демократске странке код пословних банака су у блокади по основу принудне
наплате континуирано од 5. јуна 2014. године.
Имајући у виду да су уговори о јемству закључени након блокаде текућих рачуна Демократске
странке 5. јуна 2014. године, када је постало извесно да Демократска странка неће моћи да
измири обавезе по финансијском лизингу, закључени уговори о јемству имају карактер уговора
о преузимању дуга.
Према одредбама члана 46. Закона о платном промету 15, правна лица и физичка лица која
обављају делатност могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене
поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија,
приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на
други начин, у складу са законом. Ако су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради
извршења принудне наплате, правна лица и физичка лица која обављају делатност не могу
измиривати новчане обавезе на наведени начин, осим ако друкчије није утврђено законом
којим се уређује порески поступак.
У пословним књигама Демократске странке по наведеном основу је евидентирано умањење
обавезе према „Porsche leasing SCG“ д.о.о. у укупном износу од 1.217 хиљада динара и за исти
износ су исказане обавезе према физичким лицима која су извршила плаћање.
На основу наведеног утврђено је:
Обавезе Демократске странке према „Porsche leasing SCG“ д.o.o. у износу од 1.251 хиљада
динара плаћене су по основу Уговора о јемству закљученим између „Porsche leasing SCG“
д.o.o. као повериоца и трећих лица као јемаца, за време блокаде текућих рачуна, супротно
члану 46. Закона о платном промету, којим је забрањено измиривање обавеза променом
дужника.
„Hypo alpe-adria-leasing“ д.о.о.
Покрајински одбор Демократске странке Војводине је 2009. и 2011. године закључио два
уговора о финансијском лизингу за набавку возила са „Hypo alpe-adria-leasing“ д.o.o., укупне
вредности ЕУР 38.709, што је по уговореном средњем курсу НБС на дан плаћања по уговору
15

„Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон
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број NS 06500, односно продајном курсу „Hypo Alpe-Adria-Bank“ а.д. Београд на дан плаћања
по уговору број NS 07099, износило укупно 3.782 хиљаде динара. Уговорима о лизингу
предвиђена су средства обезбеђења у виду обавезе издавања шест бланко потписаних меница.
Обавезе Демократске странке по наведеним уговорима нису усаглашене за 26 хиљада динара
на дан 31. децембра 2014. године, и на тај начин је Демократска странка у финансијским
извештајима исказала мање обавезе по основу главнице и мање негативне ефекте валутне
клаузуле за 26 хиљада динара.
Дугорочне обавезе које доспевају у току 2015. године
Део дугорочних обавеза за главницу дуга по финансијском лизингу који доспева 2015. године
износи 2.634 хиљаде динара, и односи се на следеће уговоре о финансијском лизингу:
Давалац лизинга

у 000 динара
Износ
427
427
427
426
374
553
2.634

Број уговора
5952
5953
5954
5955
6205
NS 07099

„Porsche leasing SCG“ д.о.о.
„Hypo alpe-adria- leasing“ д.о.о.
Укупно

На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је у финансијским извештајима исказала део дугорочних обавеза које
доспевају у 2015. години у већем износу за 2.634 хиљада динара и за исти износ мање
краткорочне обавезе, по Уговорима закљученим са „Porsche leasing SCG“ д.о.о. и „Hypo alpeadria- leasing“ д.о.о., супротно члану 27. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица 16.
6.9. Краткорочне финансијске обавезе (група рачуна 42)
у 000 динара

31.12.2014.

31.12.2013.

Краткорочне финансијске обавезе

39.945

166.319

- Обавезе по краткорочним финансијским кредитима
Свега:

39.945
39.945

166.319
166.319

Обавезе по краткорочним финансијским кредитима евидентиране у пословним књигама на дан
31. децембра 2014. године у износу од 39.945 хиљада динара у целини се односе на обавезе по
Уговору о краткорочном динарском кредиту од 8. јуна 2012. године закљученим са Развојном
банком Војводине а.д., Нови Сад, на износ од 360.000 хиљада динара и са роком враћања од
шест (6) месеци.
У вези са наведеним уговором закључен је Анекс број I од 29. априла 2013. године и Анекс број
II од 21. маја 2013. године.
Развојна банка Војводине, Нови Сад је дана 4. марта 2013. године покренула поступак
принудне наплате блокадом текућег рачуна Демократске странке за све доспеле обавезе по
Уговору у укупном износу од 351.891 хиљада динара, што је одговарало износу укупних
обавеза са стањем на дан 1. марта 2013. године.
Анексом број I од 29. априла 2013. године уговорне стране су се сагласиле да износ укупних
доспелих неизмирених обавеза Демократске странке износи 252.122 хиљаде динара и
16

„Сл. гласник РС“, бр. 118/2013 и 95/2014
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уговорено је враћање преосталог дела кредита у 18 једнаких месечних ануитета, од којих први
доспева на наплату дана 20. маја 2013. године.
Наведеним Анексом су утврђени и додатни инструменти обезбеђења враћања кредита и то:
1) 18 бланко сопствених меница плативих у корист Банке са клаузулом „без протеста“ са
овлашћењем за попуњавањем истих;
2) 2 вишекратна овлашћења по Закону о платном промету;
3) 6 наменских депозита - орочени и положени код Банке Поштанске Штедионице и пренети
Банци у залогу са изјавом депонента којом овлашћује Банку да њена доспела потраживања
наплати у целости из ових депозита без судског поступка по Уговорима о наменском
депозиту по виђењу;
4)

Заложно право на потраживању средстава новчаног девизног депозита напред наведених
осам депонената као Залогодавца, орочен и положен код Банке Поштанске Штедионице
а.д. Београд и пренет Банци у залогу, путем Уговора о залози и упису залоге у Регистар
залоге који води АПР са изјавом депонената- Залогодавца којом овлашћује Банку да њена
доспела потраживања наплати у целости из овог заложеног новчаног депозита без судског
поступка, а рок за подношење захтева за упис залоге у Регистар залоге АПР-а је најкасније
до 10. маја 2013. године, и са клаузулом забране отуђења или оптерећења депозита – залоге
у корист трећег лица;

5)

Хипотеку I реда на непокретностима или залогу на покретним стварима уписаним у
Регистар залоге тако да процењена тржишна вредност у односу на стaње обавеза Дужника
мора бити 2:1, односно минимум 302.000 хиљаде динара.

Анекс-ом број II Уговора од 21. маја 2013. године измењен је број депонената који су
положили депозите и уговорили заложно право на потраживањима са осам на шест и продужен
је рок за подношење захтева за упис залоге у Регистар залоге најкасније до 30. маја 2013.
године.
Депозити - Уговор о обезбеђењу туђег дуга
У вези са наведеним, Демократска странка је закључила један Уговор о обезбеђењу туђег дуга
број 100/04-55 од 29. априла 2013. године са 6 депонената (физичка лица) који су депоновали
своја лична новчана средства као наменски новчани депозит по виђењу, а у сврху обезбеђења
обавезе Демократске странке у износу од 252.122 хиљаде динара.
Овим уговором су се Гаранти (физичка лица) сагласили да поверилац (банка) може наплатити
своја потраживања из заложених депозита у укупном износу од EУР 807.500 и заложене камате
од EУР 39.000.
Чланом 4. Уговора о обезбеђењу туђег дуга Демократска странка као дужник је преузела
обавезу да Гарантима (физичким лицима) изда бланко соло менице, менична овлашћења и
потврду о регистрацији меница.
Анексом I Уговора о обезбеђењу туђег дуга од 29. јула 2013. године закљученим између
Демократске странке и 6 депонената, уговорне стране су се сагласиле да Гаранти (физичка
лица) дају обезбеђење Развојној банци Војводине, Нови Сад у виду залоге на наменском
новчаном депозиту положеном на посебном рачуну Банке Поштанска штедионица у периоду
трајања од 30 дана, почев од 30. априла 2013. године до 31. маја 2013. године, а најдуже до 31.
октобра 2013. године, без накнаде и камате, с тим да након истека тог рока, гаранти имају
право да понуде банци другу врсту обезбеђења у виду јемства, залоге на опреми и слично.
Истим Анексом је уговорено и да уколико банка наплати дужников дуг из наменског депозита
гараната након 31. октобра 2013. године, а пре истека рока од 12 месеци, гаранти ступају на
место повериоца према Демократској странци, а иста као дужник се обавезује да Гарантима
плати поред уговорене камате од 5% и затезну камату почев од дана закључења основног
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уговора тј. 29. априла 2013. године па до коначног повраћаја средстава гарантима од стране
дужника.
Развојна банка Војводине, Нови Сад је дана 27. јануара 2014. године делимично наплатила
потраживања по кредиту у износу од 96.757 хиљада динара, односно EУР 840.728 преносом
депонованих средстава Гараната по Уговорима о наменским депозитима по виђењу.
Према обавештењу Банке Поштанске штедионице а.д., Београд од 18. фебруара 2014. године, а
на основу захтева упућеног од стране Развојне банке Војводине, Нови Сад за пренос средстава,
депонованих по основу Уговора о наменским депозитима по виђењу, Банка Поштанска
штедионица а.д. Београд је 27. јануара 2014. године извршила пренос средстава на рачун
Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају од следећих депонената:
Уговори о наменским
девизним депозитима по виђењу
Број
200972406
200972376
200972384
200972422
200972392
200972414
Укупно:

Датум
29. 04. 2013.
29. 04. 2013.
29. 04. 2013.
29. 04. 2013.
29. 04. 2013.
29. 04. 2013.

Депоновани износ
EУР
450.000
52.545
52.545
100.000
52.545
100.000
807.635

Износ обавеза које су Гаранти
измирили према РБВ 27.01.2014.
Главни
дуг (EУР)
450.000
52.545
52.545
100.000
52.545
100.000
807.635

Камата
(EУР)
22.907
5.093
5.093
33.093

Укупно
(EУР)
472.907
52.545
52.545
105.093
52.545
105.093
840.728

у 000 динара
54.426
6.047
6.047
12.095
6.047
12.095
96.757

У пословним књигама Демократске странке, преносом средстава са рачуна Банке Поштанске
штедионице, Београд на рачун Развојне банке Војводине, Нови Сад умањена је обавеза по
основу кредита за износ главнице од 94.712 хиљада динара и затезних камата у износу од 2.045
хиљада динара и формиране обавезе према депонентима у укупном износу од 96.757 хиљада
динара.
Измирење обавеза Демократске странке према Гарантима који су уместо исте измирили
обавезе према Развојној банци Војводине, Нови Сад:
Гаранти (6 физичких лица) су током 2014. године поднели на наплату менице Демократске
странке.
Индосирање меница
1. Гарант – физичко лице чије потраживање од Демократске странке износи EUR 472.907
односно (54.426 хиљада динара), а који је измирио део обавеза према Развојној банци
Војводине, Нови Сад по кредиту (из новчаног депозита положеног на име обезбеђења
краткорочног кредита) је индосирао меницу издату од стране Демократске странке на ДП
Милешевић, ради наплате поменутог потраживања.
ДП Милешевић је у вези са наведеним поднео дана 28. фебруара 2014. године суду Предлог за
извршење на основу веродостојне исправе индосирану меницу на износ од 61.641 хиљаду
динара. У вези са наведеним, Привредни суд у Београду, донео је дана 25. марта 2014. године
Закључак којим се одређује извршење по решењу о извршењу овог суда ИВ 1841/14 од 6. марта
2014. године ради намирења новчаног потраживања у укупном износу од 61.641 хиљаду динара
и то преносом новчаних средстава са текућег рачуна Демократске странке на рачун извршног
повериоца ДП Милешевић, Кикинда.
2. Гарант – физичко лице чије потраживање од Демократске странке износи EUR 52.545
односно (6.047 хиљада динара), а који је измирио део обавеза према Развојној банци Војводине,
Нови Сад по кредиту (из новчаног депозита положеног на име обезбеђења краткорочног
кредита) је индосирао меницу издату од стране Демократске странке на ДП Милешевић, ради
наплате наведеног потраживања.
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Привредни суд у Београду је донео Решење о извршењу ИВ 2488/2014 од 25. марта 2014.
године којим се обавезује извршни дужник Демократска странка да по основу индосиране
менице, плати извршном повериоцу ДП Милешевић, Кикинда износ од 5.524 хиљада динара
као и трошкове судског извршног поступка.
У вези са наведеним Демократска странка је у својим пословним књигама евидентирала
промену поверилаца и на тај начин исказала обавезе према ДП Милешевић у укупном износу
од 67.362 хиљаде динара, на основу извршних решења Привредног суда у Београду од 6. марта
2014. године и 25. марта 2014. године.
Дана 17. новембра 2014. године извршена је статусна промена - припајање привредног друштва
ДП Милешевић д.о.о., Кикиндa, као друштва које престаје припајањем привредним друштву
3D - Project д.о.о. Привредно друштво зa пројектовaње и просторно плaнирaње, Кикиндa.
Стање ових обавеза у пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембра 2014.
године износи 6.740 хиљада динара и исте нису усаглашене нити су потврђене независном
конфирмацијом која је упућена повериоцу по захтеву Државне ревизорске институције од 28.
јула 2015. године.
Међутим, Решењем о извршењу од 22. маја 2015. године обавезује се извршни дужник
Демократска странка да по основу менице првобитног повериоца (физичког лица по уговору о
наменском депозиту по виђењу број 200972406 од 29. априла 2013. године) које је индосирало
меницу на привредно друштво 3D - Project д.о.о., Кикинда плати истом главни дуг у износу од
37.819 хиљада динара са каматом по Закону о затезној камати.
Поменутим Решењем обавезује се извршни дужник Демократска странка да плати извршном
повериоцу 3D - Project д.о.о., Кикинда главни дуг у износу од 37.819 хиљада динара са каматом
по Закону о затезној камати, почев од 19. маја 2015. године до исплате, као и трошкове
извршног поступка по одлуци суда.
У пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године исказане су
обавезе према повериоцима - физичким лицима која су отплатила део дуга према Развојној
банци Војводине, Нови Сад из новчаних депозита положених по основу обезбеђења
краткорочног кредита у укупном износу од 8.113 хиљада динара.
Хипотеке:
Ради обезбеђења укупног дуга по стању на дан 29. априла 2013. године у износу од 252.122
хиљаде динара, а на основу Уговора о кредиту и припадајућих Анекса успостављене су
хипотеке на бази 10 заложних изјава датих од стране заложних дужника.
Демократска странка је по основу успостављених хипотека закључила два Уговора са
физичким лицима и то:
a) Уговор о обезбеђењу туђег дуга од 28. јануара 2014. године и
b) Уговор о замени средства обезбеђења – јемства од 20. јануара 2014. године
а) Уговор о обезбеђењу туђег дуга од 28. јануара 2014. године
Демократска странка је закључила Уговор о обезбеђењу туђег дуга број 100/10-04-03 од 28.
јануара 2014. године са гарантом – физичким лицем који је дао сагласност да се изврши упис
хипотеке на непокретности у корист Развојне банке Војводине, Нови Сад у стечају.
Уговором је предвиђено да:
-

уписана хипотека на непокретност у корист Повериоца не може трајати дуже од 18
месеци од потписивања уговора са Повериоцем, те да Дужник има обавезу да
надокнади штету Гаранту у вредности од 9.012 хиљада динара у случају неиздавања
брисовне дозволе на непокретност од стране Повериоца у наведеном року и

-

уколико дође до активирања хипотеке на непокретност пре истека рока од 18 месеци,
Дужник се обавезује да Гаранту плати поред редовне камате на износ хипотеке и
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затезну камату почев од дана наплате Повериоца из хипотеке до издавања брисовне
дозволе на непокретност Гаранту од стране Повериоца.
Чланом 4. Уговора прописано је да је Демократска странка дужна да изда бланко менице и
менична овлашћења и потврду о регистрацији меница.
б) Уговор о замени средства обезбеђења – јемства од 20. јануара 2014. године
Уговором о замени средства обезбеђења Демократска странка и јемац (физичко лице) су се
сагласиле да се изврши замена инструмената обезбеђења дуга Демократске странке, тиме што
ће иста спровести поступак брисања хипотеке на непокретности јемца, а јемац ће ставити на
располагање Развојној банци Војводине, Нови Сад новчана средства у износу од ЕУР 200.000.
Решењем Службе за катастар непокретности Београд од 25. јуна 2013. године, јемац је
успоставио хипотеку на непокретности, ради обезбеђења враћања предметног кредита
Развојној банци Војводине, Нови Сад.
Уговором је регулисано да уколико Демократска странка не спроведе поступак замене односно
поверилац одбије замену обезбеђења Уговор о замени средства обезбеђења ће се сматрати
уговором о наменском, краткорочном и бескаматном зајму.
Осим наведеног, Демократска странка (зајмопримац) се обавезала да примљена новчана
средства врати јемцу – Зајмодавцу у року од 90 дана почев од дана уплате – коришћења
позајмљених новчаних средстава.
У случају прекорачења рока за повраћај зајма Зајмодавац (физичко лице) задржава право на
обрачун и наплату законске затезне камате. Демократска странка се одредбама члана 4.
Уговора обавезала да јемцу положи 2 бланко регистроване менице, без протеста и да достави
менично овлашћење и потврду о регистрацији меница.
Развојна банка Војводине је по захтеву Демократске странке од 17. септембра 2014. године,
обавестила исту да је јемац - физичко лице дана 28. јануара 2014. године измирио део обавеза
по основу кредита Демократске странке у износу од 23.173 хиљаде динара. На основу
наведеног Демократска странка је у својим пословним књигама умањила обавезу по основу
кредита и формирала обавезу према јемцу-физичком лицу у истом износу.
Ималац менице (јемац), као поверилац Демократске странке по основу Уговора о замени
средстава обезбеђења – јемства закљученог 20. јануара 2014. године, је индосирао меницу на
ДП Милешевић д.о.о. Кикинда, па је наведени постао извршни поверилац по основу
индосиране менице.
ДП Милешевић д.о.о., Кикинда је поднео Привредном суду у Београду индосирану меницу по
основу Предлога за дозволу извршења. Меница је доспела на наплату дана 28. априла 2014.
године.
Према Решењу о извршењу 5 ИВ 5078/14 од 13. јуна 2014. године, Демократска странка, као
извршни дужник је била у обавези да плати извршном повериоцу ДП Милешевић д.о.о.,
Кикинда износ од укупно 23.675 хиљада динара са законском затезном каматом почев од 28.
априла 2014. године. У вези са наведеним, у пословним књигама Демократске странке
формирана је обавеза према ДП Милешевић и укинута обавеза према јемцу-физичком лицу.
Стање дуга по кредиту на дан 31. децембар 2014. године
Р.бр.
1
2

Опис
Стање дуга по кредиту 01.01.2014.
Отплаћено у 2014.години
- са рачуна Демократске странке
- јемци
Стање дуга на дан 31.12.2014. (1-2)
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у 000 динара
Отплате у 2014. години
166.319
126.374

39.945

8.489
117.885
126.374

Обавезе Демократске странке по наведеном кредиту у укупном износу од 45.639 хиљада
динара су усаглашене са Развојном банком Војводине, Нови Сад на дан 30. новембра 2014.
године, од чега се на главни доспели дуг односи 39.945 хиљада динара, а на затезну камату
износ од 5.694 хиљаде динара.
На основу наведеног утврђено је:
Нисмо могли да се уверимо у реалност исказане обавезе према Привредном друштву 3D Project д.о.о., Кикиндa, исказане у пословним књигама на дан 31. децембра 2014. године у
износу од 6.740 хиљада динара, јер је наведени извршни поверилац поднео на наплату
индосирану меницу на износ од 37.819 хиљада динара (Предлог за извршење) 18. маја 2015.
године, издату по Анексу I Уговорa о краткорочном кредиту од 29. априла 2013. године
закљученим са Развојном банком Војводине, Нови Сад за које није презентована структура
дуга, а иста није усаглашена нити је потврђена независном конфирмацијом по захтеву
Државне ревизорске институције.
6.10.

Обавезе из пословања (група рачуна 43)
у 000 динара

Обавезе из пословања
- Добављачи у земљи
Свега:

31.12.2014.
184.922

31.12.2013.
169.860

184.922
184.922

169.860
169.860

Обавезе према добављачима у земљи се односе на следеће:
у 000 динара
Износ
64.158
48.313
39.375
33.076
184.922

Назив добављача
Добављачи у земљи - редован рад
Добављачи - председничка кампања
Добављачи - парламентарна кампања
Добављачи - локални избори
Укупно:

6.10.1. Обавезе према добављачима за редован рад
Добављачи у земљи за редован рад односе се на:
у 000 динара
Износ по
Разлика
Износ у пословним
Назив добављача
конфирмацијама
књигама ДС
позитивна негативна
ДРИ
Телеком Србија
13.026
24.030
(11.004)
ДП Милешевић д.о.о., Кикинда
6.740
Добављачи - одбори
3.697
ЈКП Београдске електране
3.252
2.318
934
Агенција за пословни простор града
2.995
Добављачи по одборима
2.938
Пословни објекти, Београд
2.584
2.584
Пословни простор општине Врачар
2.275
2.500
(225)
ЈП Службени гласник, Београд
1.980
1.980
ЈП Сава Центар, Београд
1.868
433
1.435
Теленор, Београд
1.397
1.620
(223)
„Absolut Solutions“ д.o.o., Београд
1.356
1.458
(102)
Aуто Чачак, Чачак
1.167
1.167
Бриско, Београд
958
МЗ Липов лад, Београд
920
866
54
Остали добављачи у земљи
17.006
Укупно:
64.159
38.956
2.423
(11.554)
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Стање обавеза према добављачима за редован рад исказаних у пословним књигама
Демократске странке се разликује од стања по конфирмацијама послатим од стране Државне
ревизорске институције.
У пословним књигама исказане су обавезе у износу већем за 2.423 хиљаде динара и мањем за
11.554 хиљаде динара, у односу на стање по конфирмацијама.
Највеће неслагање између стања по конфирмацијама и стања обавеза према добављачима по
пословним књигама у износу од 11.004 хиљаде динара је резултат неевидентираних улазних
рачуна Телекома за трошкове мобилне и фиксне телефоније у пословним књигама
Демократске странке.
У поступку ревизије утврђено је да није успостављен адекватан систем интерне контроле с
обзиром да највећи број тестираних улазних рачуна није потписан од стране одговорног лица
које својим потписом потврђује да је рачуноводствена исправа веродостојна; књижење
пословних промена је вршено на основу фотокопија рачуноводствених исправа на којима није
наведено место чувања оригиналне исправе и које нису потписане од стране одговорног лица;
одбори су са закашњењем достављали одређене рачуноводствене исправе на евидентирање и
др.
Одредбама члана 11. Закона о рачуноводству је регулисано да су помоћне књиге аналитичке
евиденције које се воде одвојено за нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрему,
инвестиционе некретнине, дугорочне финансијске пласмане, залихе, потраживања, обавезе и
др.
Демократска странка није обезбедила аналитичку евиденцију обавеза према добављачима у
осам одбора (Покрајински одбор Војводине, Градски одбор Нови Сад, Сомбор, Бачка Паланка,
Ужице, Сврљиг, Панчево и Суботица) у укупном износу од 6.635 хиљада динара исказаних на
дан 31. децембар 2014. године, супротно одредбама члана 11. Закона о рачуноводству.
Демократска странка је у 2014. години путем принудне наплате измирила обавезе према
добављачима у укупном износу од 6.653 хиљаде динара које су неправилно евидентиране у
пословним књигама, јер за наведени износ нису умањене обавезе према конкретним
добављачима којима је извршено плаћање, супротно одредбама члана 8. Закона о
рачуноводству.
У пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године исказана је
претплата у износу од 1.278 хиљада динара за коју није презентована валидна рачуноводствена
исправа. Наведена претплата се односи на следеће добављаче:
у 000 динара
222
143
134
90
53
636

Назив добављача
Медијска документација EBA
Извршитељ Миодраг Грујовић
Извршитељ Јасмина Станков
ЈП Новинска Агенција Танјуг
Фондација „Љуба Давидовић“
Остали добављачи
Укупно:

1.278

На основу наведеног утврђено је:
1. У пословним књигама Демократске странке исказане су обавезе према добављачима за
редован рад у већем износу за 2.423 хиљаде динара и у мањем износу за 11.554 хиљаде
динара у односу на стање потврђено независним конфирмацијама послатим од стране
Државне ревизорске институције.
2. Демократска странка није обезбедила аналитичку евиденцију добављача за осам
одбора у укупном износу од 6.635 хиљада динара исказаних на дан 31. децембра 2014.
године, супротно одредбама члана 11. Закона о рачуноводству.
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3. За измирене обавезе путем принудне наплате у износу од 6.653 хиљаде динара није
евидентирано умањење обавезе према конкретном добављачу, већ је измирење обавезе
евидентирано збирно, супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
4. Демократска странка је у својим пословним књигама исказала претплату према
добављачима у износу од 1.278 хиљада динара, без веродостојног документа који
представља основ за плаћање, супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
Препорука 4:
Препоручује се Демократској странци да обезбеди аналитичку евиденцију обавеза према
добављачима за износ од 6.635 хиљада динара.
6.10.2. Обавезе према добављачима за изборну кампању
Демократска странка је у пословним књигама на дан 31. децембра 2014. године исказала стање
обавеза према добављачима за изборну кампању у укупном износу од 120.764 хиљаде динара.
У наставку је дата структура обавеза према добављачима за изборну кампању:
Салдо дугује
31.12.14.
Обавезе према добављачима - парламентарни избори
Обавезе према добављачима - локални избори
Обавезе према добављачима - председнички избори
Укупно

1.117
4.605
-

Салдо
потражује
31.12.14.
(40.492)
(37.681)
(48.313)

у 000 динара
Нето салдо
31.12.14.
(39.375)
(33.076)
(48.313)
(120.764)

Стање обавеза према добављачима за изборну кампању исказано у пословним књигама
Демократске странке се разликује од стања по конфирмацијама послатим од стране Државне
ревизорске институције, а што се даје у наставку:

Назив добављача
ЈП „Пошта Србије“, Београд
Футура д.о.о., Петроварадин
„Pramac advertising“ д.о.о., Београд
„CP Digital Global Print“ д.о.о., Београд
„Communis“ д.о.о., Београд
АД „Тимочка телевизија и радио“, Зајечар
„Universal Media“ д.о.о., Београд
Укупно:

Износ у
пословним
књигама
ДС
734
30
34.432
-2.449
26.381
3.011
48.283
110.422

Износ по
конфирмацијама
ДРИ
7.545
17
34.432
147
24.005
3.011
48.283
117.440

у 000 динара
Разлика
позитивна

негативна

13
2.376
2.389

(6.811)
(2.596)
9.407

У пословним књигама исказане су обавезе према добављачима за изборну кампању више за
2.389 хиљада динара и мање за 9.407 хиљада динара у односу на стање по конфирмацијама
добављача.
На основу наведеног утврђено је:
У пословним књигама Демократске странке исказане су обавезе према добављачима за
изборну кампању у већем износу за 2.389 хиљада динара и у мањем износу за 9.407 хиљада
динара у односу на стање потврђено независним конфирмацијама послатим од стране
Државне ревизорске институције.
a) Обавезе према добављачима – парламентарни избори
Стање обавеза према добављачима за изборну кампању за парламентарне изборе, одржане 16.
марта 2014. године, исказано је у износу од 39.375 хиљада динара на дан 31. децембра 2014.
године.
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На рачунима обавеза према добављачима за парламентарне изборе исказана су плаћања у
укупном износу од 1.117 хиљада динара, које се односе на услуге превоза.
Неизмирене обавезе према добављачима, исказане у износу од 40.492 хиљаде динара односе се
на обавезе према следећим добављачима:
у 000 динара
Назив добављача

Износ

„Pramac advertising“ д.о.о., Београд
Футура д.о.о., Петроварадин
ЈП „Пошта Србије“, Београд
Остали

31.739
6.688
1.464
601

Укупно:

40.492

„Pramac advertising“ д.о.о.
Стање обавеза према предузећу „Pramac advertising“ д.о.о., Београд исказано у износу од 31.739
хиљада динара на дан 31. децембра 2014. године односи се на неизмирене обавезе по
фактурисаним услугама у области маркетиншких комуникација за време изборне кампање за
парламентарне и локалне изборе 2014. године, а на основу Уговора о пословној сарадњи
закљученог 21. фебруара 2014. године.
Према члану 1. Уговора, услуге обухватају закуп медијског простора, медијско планирање,
оптимизацију и мониторинг и остале услуге везане за медијску кампању и израду материјала
неопходних за медијску промоцију Демократске странке. Чланом 5. Уговора је предвиђена
агенцијска накнада у износу од 1% од вредности медијске кампање за пружање услуга и
извршавање обавеза предвиђених Уговором. Уговором нису предвиђена средства обезбеђења
уредног плаћања фактурисаних услуга.
Демократска странка је усагласила међусобна потраживања и обавезе према предузећу „Pramac
advertising“ д.о.о., Београд на дан 25. јуна 2014. године у износу од 31.739 хиљада динара.
Фактура добављача „Pramac advertising“ д.о.о., Београд од 24. марта 2014. године у износу од
10.608 хиљада динара, за услугу медијске кампање за Локалне изборе 2014. године – Београд
на телевизијама ТВ Прва, РТС, ТВ Б92, Студио Б, ТВ „Happy“ је евидентирана на терет
трошкова локалних избора и у корист обавеза према добављачима за парламентарне изборе,
уместо обавеза према добављачима за локалне изборе.
Футура д.о.о.
Стање обавеза на дан 31. децембра 2014. године према предузећу „Футура“ д.о.о.,
Петроварадин односи се на услуге штампе пропагандног материјала по фактури од 17. марта
2014. године у износу од 10.553 хиљаде динара, а на основу Уговора о пословној сарадњи
закљученог 20. фебруара 2014. године. Уговор је закључен на одређено време са важношћу до
31. децембра 2014. године. Према одредбама члана 3. Уговора средства обезбеђења за
извршење уговорних обавеза су две оверене и потписане сопствене бланко менице са
меничним овлашћењем, које је Демократска странка била дужна да приложи као гаранцију за
уредно плаћање.
Део дуга у износу од 3.800 хиљада динара плаћен је са наменског рачуна за финансирање
изборне кампање за парламентарне изборе 2014. године, а део дуга у укупном износу од 6.723
хиљаде динара је у поступку принудне наплате измирен са рачуна за редован рад.
Демократска странка није усагласила међусобна потраживања и обавезе на дан 31. децембар
2014. године са привредним друштвом „Футура“ д.о.о., Петроварадин и у финансијским
извештајима је исказала веће обавезе према добављачима за 13 хиљада динара.
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ЈП „Пошта Србије“
Стање обавеза према ЈП „Пошта Србије“, Београд исказано у износу од 1.464 хиљаде динара на
дан 31. децембар 2014. године односи се на обавезе по фактурисаним услугама пријема,
преноса и уручења писмоносних пошиљака, по фактури од 10. марта 2014. године у износу од
3.513 хиљада динара, а на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог 07. марта 2014.
године. Уговор је закључен на одређено време са важношћу до 11. марта 2014. године. Чланом
9. Уговора предвиђено је средство обезбеђења измирења уговорних обавеза у виду оверене и
потписане сопствене менице попуњене на износ од 3.550 хиљада динара са меничним
овлашћењем, коју је Демократска странка била дужна да преда као гаранцију уредног плаћања.
Део дуга у износу од 2.000 хиљада динара плаћен је са посебног рачуна за финансирање
изборне кампање за парламентарне изборе 2014. године. У поступку принудне наплате током
2014. године, са рачуна за редован рад, измирен је остатак дуга по фактури од 10. марта 2014.
године. У пословним књигама Демократске странке измирење обавеза по принудној наплати
евидентирано је на терет рачуна добављачи у земљи и добављачи по одборима.
Плаћање извршено путем принудне наплате добављачу Јавно предузеће „Пошта Србије“ у
износу од 1.464 хиљада динара није евидентирано у пословним књигама на прописан начин,
јер за наведени износ нису умањене обавезе према овом добављачу (описано у Напомени
6.10.1.).
b) Обавезе према добављачима – локални избори
Стање обавеза према добављачима за изборну кампању за изборе за одборнике Скупштине
града Београда, одржане 16. марта 2014. године, исказано је у износу од 33.076 хиљада динара,
на дан 31. децембра 2014. године.
Демократска странка није евидентирала у пословним књигама плаћене фактуре добављача за
локалне изборе у укупном износу од 4.605 хиљада динара, тако да је за исти износ мање
исказала трошкове изборне кампање и обавезе према следећим добављачима:
Назив добављача
„CP Digital Global Print“ д.о.о., Београд
ЈП „Пошта Србије“, Београд
Зами пласт, Аранђеловац
Aндреј Брековић ПР агенција за дизајн – ABEEDESIGN, Обреновац
Остали
Укупно:

у 000 динара
Износ
2.449
748
521
480
407
4.605

Износ од 2.449 хиљада динара је плаћен по фактурама добављача „CP Digital Global Print“
д.о.о., Београд за услуге ребрендирања пвц пулта, штампе флајера, плаката, честитки и сл. које
нису евидентиране у пословним књигама и исказане у финансијским извештајима за 2014.
годину.
Према независној конфирмацији добављача, стање обавеза Демократске странке према
предузећу „CP Digital Global Print“ д.о.о., Београд на дан 31. децембра 2014. године износи 147
хиљада динара по фактурама издатим у новембру 2013. године.
Демократска странка није усагласила међусобна потраживања и обавезе на дан 31. децембар
2014. године према предузећу „CP Digital Global Print“ д.о.о., Београд и у финансијским
извештајима је исказала мање обавезе према наведеном добављачу за 2.596 хиљада динара.
Неизмирене обавезе према добављачима, исказане у укупном износу од 37.681 хиљада динара,
односе се на обавезе према добављачима за локалне изборе одржане током 2012. и 2013.
године, и то:
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у 000 динара
Износ
26.381
3.011
2.498
2.693
882
2.216
37.681

Назив добављача
„Communis“ д.о.о., Београд
АД „Тимочка телевизија и радио“, Зајечар
Добављачи по одборима
„Pramac advertising“ д.о.о., Београд
„Almа Quаtrо“ д.о.о., Београд
Остали
Укупно:

„Communis“ д.о.о.
Обавезе према добављачу „Communis“ д.о.о., Београд исказане у пословним књигама
Демократске странке у износу од 26.381 хиљада динара нису усаглашене на дан 31. децембра
2014. године и исказане су у већем износу за 2.376 хиљада динара у односу на стање које је
добављач навео у независној конфирмацији.
АД „Тимочка телевизија и радио“
Исказано стање обавеза Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године, у износу од
3.011 хиљада динара, односи се на неизмирене обавезе за услуге емитовања политичке
кампање „Ванредни избори 2013“ у Зајечару на програмима АД „Тимочка телевизија и радио“,
Зајечар. Демократска странка и АД „Тимочка телевизија и радио“ су у судском спору поводом
неизимиреног дуга у износу од 3.011 хиљада динара.
Демократска странка је упутила Приговор на Предлог за извршење Привредног суда у
Београду од 16. јула 2013. године по тужби повериоца АД „Тимочка телевизија и радио“, за
неизмирена дуговања по фактури од 24. јуна 2013. године на износ од 3.011 хиљада динара.
По решењу за извођење доказа вештачењем од 5. марта 2015. године извршено је вештачење
околности и висине дуга према АД „Тимочка телевизија и радио“. Увидом у налаз и мишљење
вештака од 20. маја 2015. године утврђено је да Демократска странка и АД „Тимочка
телевизија и радио“ нису сачиниле писани уговор за емитовање политичке кампање „Ванредни
избори 2013“ Зајечар на програмима АД „Тимочка телевизија и радио“, као и да за износ на
који гласи наведена фактура не постоји спецификација извршених услуга.
Добављачи по одборима
Обавезе одбора Демократске странке који самостално воде књиговодствену евиденцију према
добављачима у износу од 2.498 хиљада динара се односе на пренете обавезе из ранијих година.
У поступку ревизије није приложена рачуноводствена документација којом би се потврдило
постојање и висина стварне обавезе према добављачима за локалне изборе исказане у
пословним књигама Демократске странке на дан 31. децембар 2014. године у износу од 2.498
хиљада динара.
На основу наведеног утврђено је:
У финансијским извештајима Демократске странке на дан 31. децембра 2014. године исказане
су обавезе према добављачима за локалне изборе у износу од 2.498 хиљада динара, без фактура
добављача и доказа о примопредаји робе односно услуга, супротно одредбама члана 8. Закона
о рачуноводству.
„Pramac advertising“ д.о.о.
Обавезе према предузећу „Pramac advertising“ д.о.о., Београд у износу од 2.693 хиљаде динара
су усаглашене на дан 25. јун 2014. године и односе се на закуп рекламних паноа за медијску
кампању за локалне изборе у Београду и штампу плаката.
c) Обавезе према добављачима - председнички избори
Од укупно исказаних обавеза према добављачима за изборну кампању за Председничке изборе
на дан 31. децембра 2014. године у износу од 48.313 хиљадa динара, део од 48.283 хиљаде
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динара се односи на обавезе према добављачу „Universal Media“ д.о.о., Београд за извршене
медијске услуге током изборне кампање за Председничке изборе одржане 2008. године.
Стање обавеза Демократске странке према агенцији „Universal Media“ д.о.о., Београд у износу
48.283 хиљаде динара, потврђено је на дан 31. децембра 2014. године од стране наведеног
добављача о чему постоји писани доказ.
6.11.

Остале краткорочне обавезе (група рачуна 45 и 46)
у 000 динара

Обавезе по основу зарада, накнада зарада и друге обавезе
Обавезе за нето зараде запослених
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада запосленог
Обавезе за доприносе на терет запосленог
Обавезе за доприносе на терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за ПИД на накнаде зарада на терет запосленог које се
рефундирају
- Обавезе за ПИД на накнаде зарада на терет послодавца које се
рефундирају
- Обавезе за обједињену наплату
- Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
- Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
- Остале обавезе
Свега:
-

31.12.2014.
50.808

31.12.2013.
26.504

31.838
2.077
3.705
3.297
404

15.171
633
3.776
3.376
585

222

223

59

156

1
6.237
2.696
272
50.808

2.511
73
26.504

Исказане обавезе за нето зараде, порезе и доприносе у укупном износу од 40.916 хиљада
динара се односе на обрачунате неисплаћене зараде у периоду од септембра 2013. године до
децембра 2014. године.
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања у износу 6.237 хиљада динара у целини се
односе обавезе за затезне камате обрачунате од стране Развојне банке Војводине, Нови Сад
које су усаглашене на дан 30. новембра 2014. године.
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима у укупном износу од 2.696 хиљада
динара се односе на обавезе за накнаду по уговорима о закупу са физичким лицима у износу од
2.676 хиљада динара и обавезе за накнаду по уговорима о стипендирању у износу од 20 хиљада
динара.
6.12.

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (група рачуна 48)

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 686 хиљада динара у 2014. години
се односе на обавезе за порез на приход од издавања у закуп непокретности у износу од 596
хиљада динара и обавезе за судске таксе у износу од 90 хиљада динара.
7. ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА
ПРИХОДИ
Укупни приходи Демократске странке у 2014. години износе 321.217 хиљада динара, од чега се
износ од 321.192 хиљаде динара односи на приходе од донација, дотација и субвенција, а
преостали износ од 25 хиљада динара на финансијске приходе.
У складу са одредбама члана 3. Закона о финансирању политичких активности, политички
субјекти се финансирају из јавних и приватних извора. Средства из ових извора, политички
субјекти користе за финансирање трошкова редовног рада и трошкове изборне кампање.
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7.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (група рачуна 64)
у 000 динара

Приходи
- Приходи из буџета Републике Србије
- Приходи из буџета АП Војводине за редован рад
- Приходи из буџета локалне самоуправе
- Приходи од давања физичких лица
- Приходи од правних лица
Свега:

31.12.2014.
321.192

31.12.2013.
427.257

199.906
31.064
58.508
16.431
15.283
321.192

208.409
35.446
71.293
112.007
102
427.257

Од укупно остварених прихода Демократске странке у 2014. години, на приходе од примљених
средстава за финансирање редовног рада се односи 242.108 хиљада динара, а на приходе од
средстава примљених за финансирање изборне кампање 79.084 хиљаде динара.
Приходи по основу примљених средстава из јавних извора у износу од 289.478 хиљада динара
чине примљена средства за финансирање редовног рада у износу од 221.421 хиљада динара и
средства за финансирање изборних кампања у износу од 68.057 хиљада динара.
Остварени приходи по основу примљених средстава из приватних извора износе 31.714
хиљада динара, од чега је за редован рад намењено 20.687 хиљада динара, а за изборну
кампању 11.027 хиљада динара.
Преглед прихода Демократске странке по изворима и намени остварених у 2014. години:
Извори прихода
Приходи из Републичког буџета
Приходи из буџета АП Војводине
Приходи из буџета општина
Приходи од прилога физичких лица
Приходи од прилога правних лица
Укупно:

Јавни
Јавни
Јавни
Приватни
Приватни

Редован
рад
140.116
31.064
50.241
13.611
7.076
242.108

Изборна
кампања
59.790
8.267
2.820
8.207
79.084

у 000 динара
Укупно
199.906
31.064
58.508
16.431
15.283
321.192

I ПРИХОДИ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
a) Приходи из буџета Републике Србије
Од укупно исказаних прихода из буџета Републике Србије у износу од 199.906 хиљада динара,
140.116 хиљада динара се односи на приходе за редован рад, а преостали износ од 59.790
хиљада динара на уплате за покриће трошкова изборне кампање за парламентарне изборе.
Министарство надлежно за послове финансија, односно надлежни орган управе аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе сразмерни део средстава преноси
политичким субјектима сваког месеца до десетог дана у месецу за претходни месец у складу са
одредбама члана 17. став 4. Закона о финансирању политичких активности.
У наставку је приказана динамика уплаћених средстава Демократској странци у 2014. години
по основу припадајућих месечних средстава из буџета Републике Србије за финансирање
редовног рада у износу 140.116 хиљада динара:
у 000 динара
Износ
18.301
18.301
18.301
18.301
13.418

Месец у коме је вршена исплата
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
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Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

8.535
8.535
8.534
8.534
8.534
5.787
5.035
140.116

Одредбама члана 16. Закона о финансирању политичких активности17 регулисано је да се
средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких
субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, посланике, односно одборнике
одређују на нивоу од 0,15% расхода буџета Републике Србије, расхода буџета аутономне
покрајине, односно расхода буџета јединице локалне самоуправе.
Законом о финансирању политичких активности18, који је ступио на снагу у 2014. години, је
прописано да се средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада
политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, посланике, односно
одборнике одређују на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије, односно
пореских прихода аутономне покрајине, односно пореских прихода јединица локалне
самоуправе.
Одредбама члана 20. Закона о финансирању политичких активности који је био на снази до 17.
новембра 2014. године, средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање
обезбеђују се у години у којој се одржавају редовни избори у износу од 0,1% расхода буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно расхода буџета јединица локалне
самоуправе, за годину за коју се буџет доноси.
b) Приходи из буџета локалне самоуправе (општине, градови и град Београд)
Приходи из буџета локалне самоуправе у износу од 58.508 хиљада динара се односе на
средства уплаћена из буџета јединица локалних самоуправа (укупно 132 јединице) у 2014.
години и то:
у 000 динара
Преглед структуре прихода јединица
локалних самоуправа

Средства за
изборну кампању

Средства за
редован рад

Укупно

7.978
-

18.082
3.992
2.137
1.084
1.040
1.031
613
583
554
525
517
514
506
473
470
447

26.060
3.992
2.137
1.084
1.040
1.031
613
583
554
525
517
514
506
473
470
447

Приходи из буџета града Београда
Приходи из буџета града Новог Сада
Приходи из буџета града Ниша
Приходи из буџета града Суботице
Приходи из буџета града Зрењанина
Приходи из буџета града Лесковца
Приходи из буџета града Пожаревца
Приходи из буџета града Сомбора
Приходи из буџета града Смедерева
Приходи из буџета града Краљева
Приходи из буџета општине Рума
Приходи из буџета општине Алибунар
Приходи из буџета града Ужице
Приходи из буџета општине Стари град
Приходи из буџета града Кикинде
Приходи из буџета општине Деспотовац
17
18

„Сл. гласник РС“, бр. 43/2011
„Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014

53

Приходи из буџета града Чачка
Приходи из буџета општине Крушевац
Приходи из буџета општине Уб
Приходи из буџета општине Мајданпек
Приходи из буџета општине Неготин
Приходи из других буџета општина и градова
Укупно

172
117
-

434
433
418
72
70
16.246

434
433
418
244
187
16.246

8.267

50.241

58.508

II ПРИХОДИ ИЗ ПРИВАТНИХ ИЗВОРА
a) Приходи од давања физичких лица
Приходи од давања физичких лица исказани у износу од 16.431 хиљада динара се односе на
приходе од чланарина у износу од 11.488 хиљада динара и прилоге физичких лица у износу од
4.943 хиљаде динара.
Приходи од чланарина:
Начин, рок и услови плаћања чланарине уређени су Статутом члан 17. и Правилником о
чланарини и прилозима од 3. септембра 2011. године, на основу којих је донета Одлука
Главног одбора о висини чланарине за 2014. годину којом је уређена висина чланарина и то: за
ђаке, пензионере, незапослене и студенте у износу од 100 динара, за категорију запослених у
висини од 500 динара. Одлуком је регулисано да се чланарине у износу до просечне годишње
нето зараде у Републици Србији, плаћају искључиво са свог текућег рачуна. Рок за плаћање
чланарине је 28. фебруар 2014. године.
Чланом 10. Закона о финансирању политичких активности прописано је да давање физичког
лица у виду чланарине или прилога политичком субјекту за редован рад, не може бити веће од
20 просечних месечних зарада. Максимални износ давања физичког лица у 2014. години
износио је 880 хиљада динара.
Од укупних прихода од чланарина у износу од 11.488 хиљада динара, део од 4.419 хиљада
динара се односи на уплате 26.212 чланова странке (категорија запослени, пензионери,
студенти, ђаци и незапослени) у 2014 години.
Прилози физичких лица
Прилози физичких лица у износу од 4.943 хиљаде динара се односе на:
Прилози физичких лица
Новчани прилози за редован рад
Новчани прилози за локалне изборе у Неготину и Мајданпеку
Новчани прилози за парламентарне изборе
Неновчани прилози за парламентарне изборе (пропагандни материјал, билборди)
Укупно:

у 000 динара
Износ
2.123
176
2.390
254
4.943

Према одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности, прилог је новчани
износ, осим чланарине, који физичко или правно лице добровољно даје политичком субјекту,
поклон, као и услуге пружене без накнаде или под условима који одступају од тржишних.
Уз прилоге физичких лица (новчане и неновчане) приложене су изјаве физичких лица,
прописане одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности.
b) Приходи од прилога правних лица
Прилози правних лица исказани у износу од 15.283 хиљаде динара су намењени финансирању
изборних кампања у износу од 8.058 хиљада динара и редовног рада у износу од 7.225 хиљада
динара.
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Приходи од прилога правних лица
Прилози правних лица за парламентарне изборе
Прилози правних лица за редован рад
Прилози правних лица за локалне изборе
Укупно:

31.12.2014.
8.008
7.225
50
15.283

у 000 динара
31.12.2013.
102
102

Одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности прописана је обавеза
даваоца прилога да најкасније наредног дана од дана давања прилога достави политичком
субјекту своју изјаву или потврду надлежног органа да је измирио све обавезе по основу јавних
прихода, као и изјаву да није прекорачио максималну вредност давања прописану чланом 10.
Закона о финансирању политичких активности. Осим наведеног, прописано је да се прилог
може дати искључиво са текућег рачуна правног лица.
У поступку ревизије су презентоване изјаве правних лица - даваоца новчаних и неновчаних
прилога за редован рад односно за трошкове изборне кампање, којим су изјавила да нису
прекорачила максималну вредност давања на годишњем нивоу, да су измирила све обавезе по
основу јавних прихода и да не врше нити су у последње две године вршила делатност од
општег интереса по основу уговора.
Прилози за финансирање трошкова изборне кампање за парламентарне изборе су примљени
од правног лица „Multikom Group“ д.о.о., Београд. у износу од 8.000 хиљада динара и „Сигма
транс“ д.о.о., Власотинце у износу од 8 хиљада динара.
Прилози правних лица за редован рад:
у 000 динара
Износ
7.000
76
12
125
12
7.225

Прилози правних лица за редован рад
„Multikom Group“ д.о.о., Београд
Предшколска установа „Меда“, Ниш
Агроплод д.о.о., Гложан
Трговина Вучков д.о.о., Жабаљ
„Stylish“ д.о.о., Бачки Петровац
Укупно:

У поступку ревизије утврђено је:
А. У пословним књигама Демократске странке евидентирани су прилози правних лица
(Агроплод д.о.о., Гложан, Трговина Вучков д.о.о., Жабаљ и „Stylish“ д.о.о., Бачки Петровац) за
редован рад у укупном износу од 149 хиљада динара, међутим исти се односе на неновчане
прилоге за изборну кампању за парламентарне изборе.
Б. Демократска странка је у својим пословним књигама два пута евидентирала исте изводе
текућих рачуна општинских одбора код Banca Intesa а.д. и ОТП банка а.д., уплате средстава за
финансирање редовног рада из буџета локалних самоуправа (општина Сврљиг, Димитровград,
Кучево) у износу од 253 хиљаде динара и прилог физичког лица у износу од 10 хиљада динара,
због чега су у финансијским извештајима исказани већи приходи и вишак прихода над
расходима у износу од 263 хиљаде динара.
Одредбама члана 27. Закона о финансирању политичких активности регулисано је да су
субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке
дужни да воде књиговодство о свим приходима и расходима. Књиговодство се води по
пореклу, висини и структури прихода и расхода у складу са прописима који уређују
рачуноводство и ревизију.
Чланом 22. Закона о рачуноводству прописано је да за признавање, вредновање, презентацију и
обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних
лица, примењују подзаконски акт који доноси министар а који се заснива на општим
рачуноводственим начелима.
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Одредбама члана 30. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних
лица, регулисано је да приход представља бруто прилив економских користи у току
обрачунског периода који произлази из редовних активности пословног субјекта, када ти
приливи имају за последицу повећање капитала, осим повећања капитала које се односи на
уплате власника капитала.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је у пословним књигама два пута евидентирала уплате средстава на
текући рачун у укупном износу од 263 хиљаде динара, од чега се на уплате из буџета локалних
самоуправа (општина Сврљиг, Димитровград, Кучево) за финансирање редовног рада односи
износ од 253 хиљаде динара, а на прилог физичког лица износ од 10 хиљада динара, због чега су
у финансијским извештајима исказани већи приходи и вишак прихода над расходима у износу
од 263 хиљаде динара, супротно одредбама члана 7. и 22. Закона о рачуноводству и члана 30.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
В. Демократска странка у пословним књигама није евидентирала уплате из буџета локалних
самоуправа за одржане локалне изборе у Бору и Пећинцима, по изводима следећих наменских
текућих рачуна банака, због чега су приходи по овом основу исказани у мањем износу:
Преглед неевидентираних докумената
у динарима
Рб

Назив Банке

Број Датум
извода извода

Одбор

Уплатилац

Бор

Општина

За
редован
рад
-

1 Banca Intesa а.д.

14

06.03.2014.

2 Војвођанска банка а.д.

1

08.04.2014. Пећинци

Општина

3 Војвођанска банка а.д.

3

23.04.2014. Пећинци

4 Војвођанска банка а.д.

14

5 Banca Intesa а.д.

1

6 Banca Intesa а.д.

5

7 Banca Intesa а.д.

6

8 Banca Intesa а.д.

10

9 Banca Intesa а.д.

19

10 Banca Intesa а.д.

1

11 Војвођанска банка а.д.

1

12 Војвођанска банка а.д.

2

13 Војвођанска банка а.д.

5

14 Banca Intesa а.д.

74

15 Banca Intesa а.д.

94

Укупно:

За изборну
Укупно
кампању
69.767

69.767

-

225.495

225.495

Општина

-

(5.675)

(5.675)

18.12.2014.Младеновац Општина
Физичко
05.02.2014.
Бор
лице
Физичко
21.02.2014.
Бор
лице
Физичко
26.02.2014.
Бор
лице
Физичко
06.03.2014.
Бор
лице
Физичко
15.04.2014.
Бор
лице
Физичко
22.12.2014. Мионица
лице
Физичко
17.01.2014. Обреновац
лице
Физичко
24.01.2014. Обреновац
лице
Физичко
12.03.2014. Обреновац
лице
Физичко
07.08.2014. Параћин
лице
Физичко
01.12.2014. Параћин
лице

144.574

-

144.574

-

60.000

60.000

-

100.000

100.000

-

100.000

100.000

-

34.000

34.000

-

194

194

-

30.000

30.000

12.000

-

12.000

10.000

-

10.000

15.000

-

15.000

800

-

800

844

-

844

183.218

613.781

796.999

Демократска странка у својим пословним књигама и финансијским извештајима није исказала
уплате из буџета локалних самоуправа и прилога физичких лица на текуће рачуне Демократске
странке у износу од 797 хиљада динара и то:
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-

уплате из буџета општина у износу од 290 хиљада динара за локалне изборе у Бору и
Пећинцима,

-

уплате из буџета општине Младеновац за редован рад општинског одбора у износу од
144 хиљаде динара,

-

прилоге физичких лица у износу од 324 хиљаде динара на наменске рачуне за изборне
кампање у Бору и Мионици и

-

прилоге физичких лица у износу од 39 хиљада динара на рачун одбора за редован рад
општинских одбора у Обреновцу и Параћину,

супротно одредбама члана 7. и 22. Закона о рачуноводству и одредбама члана 30. Правилника о
начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка није евидентирала уплате из буџета локалних самоуправа и прилога
физичких лица на текуће рачуне Демократске странке и то уплате за локалне изборе у Бору и
Пећинцима у износу од 290 хиљада динара, уплате за редован рад општинског одбора у
Младеновцу у износу од 144 хиљаде динара, уплате прилога физичких лица за локалне изборе у
Бору и Мионици у износу од 324 хиљаде динара, уплате прилога физичких лица за редован рад у
Обреновцу и Параћину у износу од 39 хиљада динара, због чега је у финансијским извештајима
исказала мање приходе од буџета локалних самоуправа и прилога физичких лица у укупном
износу од 797 хиљада динара и мањи нето вишак прихода над расходима у истом износу,
супротно одредбама члана 7. и 22. Закона о рачуноводству и члана 30. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
РАСХОДИ
У финансијским извештајима Демократске странке за 2014. годину исказани су расходи у
укупном износу од 246.021 хиљада динара, од чега се износ од 222.386 хиљада динара односи
на пословне расходе, а преостали износ од 23.635 хиљада динара се односи на финансијске и
остале расходе, што је приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Врста расхода
Пословни расходи
-

Трошкови материјала и енергије

-

Трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи

-

Трошкови производних услуга

-

Трошкови амортизације

-

Нематеријални трошкови

Финансијски расходи
Остали расходи
Укупно:

Износ у 2014.

Износ у 2013.

222.386

347.661

6.436

14.537

46.258

90.452

153.629

73.956

4.488

6.243

11.575

162.473

20.596

70.298

3.039

9.331

246.021

427.290

Трошкови производних услуга у износу од 153.629 хиљада динара имају највеће појединачно
учешће у укупним расходима, у оквиру којих се на трошкове рекламе и пропаганде односи
89.044 хиљада динара (описано у Напомени 7.4.).
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7.2. Трошкови материјала и енергије (група рачуна 51)
у 000 динара

Трошкови материјала и енергије
- Трошкови материјала
- Трошкови канцеларијског и режијског материјала
- Трошкови горива и енергије
Свега:

31.12.2014.
6.436

31.12.2013.
14.537

1.374
1.291
3.771
6.436

3.968
3.226
7.343
14.537

Од укупно исказаних трошкова материјала у износу од 1.374 хиљаде динара, део од 1.188
хиљада динара се односи на трошкове алата и инвентара.
Трошкови горива и енергије у износу од 3.771 се односе на утрошену електричну енергију у
износу од 2.886 хиљада динара и утрошене нафтне деривате, гас и осталу енергију у износу од
885 хиљада динара.
7.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група рачуна 52)
у 000 динара

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
- Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца
- Трошкови накнада по уговорима о делу
- Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
- Стипендије ученицима и студентима
- Остали лични расходи и накнаде
Свега:

31.12.2014.
46.258

31.12.2013.
90.452

35.333

67.260

6.314

12.083

42
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4.321

5.979

213
35
46.258

2.590
2.485
90.452

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) исказани су у износу од 35.333 хиљаде динара и
односе се на нето зараде у износу 25.961 хиљада динара, порез на зараде у износу од 2.385
хиљада динара и доприносе за социјално осигурање на терет запослених у износу од 6.987
хиљада динара.
Демократска странка на дан 31. децембра 2014. године у сталном радном односу има 73
запослена лица. Током 2014. године са једним лицем је заснован радни однос, а са 39
запослених раскинути су уговори о раду.
Просечна месечна зарада по запосленом је остварена у периоду јануар – децембар 2014. године
у бруто износу од 34 хиљаде динара, односно у нето износу од 25 хиљада динара.
Демократска странка је Правилником о организацији и систематизацији послова од 9.
септембра 2013. године уредила организацију рада унутар странке, организационе делове и
њихов делокруг, систематизацију послова, врсте послова, степен стручне спреме и др.
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7.4. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)
у 000 динара

31.12.2014.
153.629
5.117
21.864
27.998
89.044
9.606
153.629

Трошкови производних услуга
- Трошкови превоза
- Трошкови ПТТ услуга и интернета
- Трошкови закупнина
- Трошкови рекламе и оглашавања
- Остали трошкови
Свега:

31.12.2013.
73.956
1.741
28.127
17.850
13.179
13.059
73.956

Од укупно исказаних трошкова производних услуга у износу од 153.629 хиљада динара, део од
115.213 хиљада динара се односи на трошкове изборне кампање (описано у Напомени 7.10.1.).
Трошкове превоза у износу од 5.117 хиљада динара највећим делом чине трошкови превоза за
долазак на митинг Демократске странке који је одржан 12. марта 2014. године (за изборну
кампању за парламентарне изборе) у износу од 4.897 хиљада динара.
Трошкови закупнина у износу од 27.998 хиљада динара односе се на трошкове закупа
пословног простора правних лица 13.843 хиљаде динара, трошкове закупа опреме у износу од
44 хиљаде динара и трошкове закупа билборда у износу од 14.111 хиљада динара.
Исказани трошкови рекламе и оглашавања у износу од 89.044 хиљаде динара односе се на
трошкове оглашавања на радију, телевизији и у штампи у износу од 28.485 хиљада динара,
трошкове штампе плаката, билборда и другог рекламног материјала у износу од 18.396 хиљада
динара и трошкове емитовања и израде ТВ спотова у износу од 42.094 хиљаде динара и др.
7.5. Трошкови амортизације (група рачуна 54)
у 000 динара

Трошкови амортизације
- Трошкови амортизације
Свега:

31.12.2014.
4.488

31.12.2013.
6.243

4.488
4.488

6.243
6.243

Трошкови амортизације у износу од 4.488 хиљада динара се односе на обрачунату
амортизацију нематеријалне имовине, канцеларијске, транспортне и остале непоменуте
опреме.
7.6. Нематеријални трошкови (група рачуна 55 осим 557)
у 000 динара

Нематеријални трошкови
- Трошкови непроизводних услуга
- Трошкови репрезентације
- Таксе
- Остали нематеријални трошкови
Свега:

31.12.2014.
11.575

31.12.2013.
162.473

7.537
975
2.001
1.062
11.575

16.935
5.640
666
139.232
162.473

Трошкове непроизводних услуга у износу од 7.537 хиљада динара чине трошкови консалтинг
услуга, услуга чишћења, услуга прес клипинга, истраживања тржишта и јавног мњења и др.
Од укупно исказаних нематеријалних трошкова у износу од 11.575 хиљада динара, 1.586
хиљада динара се односи на трошкове изборне кампање (описано у Напомени 7.10.1.)
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7.7. Финансијски расходи (група рачуна 56)
у 000 динара

Финансијски расходи

31.12.2014.
20.596

31.12.2013.
70.298

302
18.878
992
424
20.596

2.065
630
63.345
174
4.084
70.298

- Расходи камата по кредитима
- Расходи камата по финансијском лизингу
- Затезне камате у земљи
- Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Негативне курсне разлике
- Трошкови у вези са обезбеђењем дуга
Свега:

Затезне камате исказане у пословним књигама и финансијским извештајима у износу од 18.878
хиљада динара чине обрачунате камате од стране меничних поверилаца који су отплатили део
дуга по Анексу I Уговорa о краткорочном кредиту од 29. априла 2013. године закљученим са
Развојном банком Војводине, Нови Сад у износу од 10.531 хиљада динара, камате по кредиту
које је Развојна банка Војводине, Нови Сад обрачунала у износу од 8.294 хиљада динара и др.
7.8. Остали расходи (група рачуна 57 и 58 осим 583 и 585)
у 000 динара

31.12.2014. 31.12.2013.
3.039
9.331

Остали расходи
- Губици по основу продаје постројења и опреме (капитални
губици)
- Расходи по основу директног отписа потраживања која се не
признају у пореском билансу
- Уговорене казне и пенали
- Накнада штете трећим лицима
- Остали непоменути расходи
Свега:

1.006

531

771

-

536
574
152
3.039

26
11
8.763
9.331

7.9. Вишак расхода над приходима, ефекти промена рачуноводствених политика и
исправка грешака из ранијих година
у 000 динара

Вишак расхода над приходима, ефекти промена
рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих
година
- Вишак расхода над приходима, ефекти промена
рачуноводствених политика и исправка грешака из
ранијих година
Свега:

31.12.2014.

31.12.2013.

75.196

76

75.196
75.196

76
76

У оквиру рачуна вишак расхода над приходима, ефекти промена рачуноводствених политика и
исправка грешака из ранијих година у износу од 75.196 хиљада динара евидентиран је нето
ефекат износа од 75.752 хиљаде динара (описано у Напомени 6.6.) и износа од 556 хиљада
динара који се односи на накнадно утврђене приходе по основу мање обрачунатих и плаћених
доприноса на зараде за јул 2013. године, поново обрачунатих и исплаћених у 2014. години.

60

7.10.

Расходи класификовани по Закону о финансирању политичких активности

Укупни трошкови исказани у пословним књигама и финансијским извештајима у износу од
246.021 хиљада динара односе се на трошкове редовног рада у износу од 129.101 хиљада
динара и трошкове изборне кампање у износу од 116.920 хиљада динара.
Преглед укупних трошкова по врстама и намени:
Рб

Врстe трошкoва

1

Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Финансијски расходи
Остали расходи
Укупно

2
3
4
5
6
7

Редован
рад

Изборна кампања
Локални Локални
Локални
Београд
Неготин Мајданпек
11

у 000 динара
УКУПНО

6.403

Парламентарни
избори
22

33

6.436

46.170

88

-

-

-

88

46.258

38.416
4.488
9.989
20.596
3.039
129.101

98.597
1.137
99.844

16.335
338
16.673

158
74
232

123
37
171

115.213
1.586
116.920

153.629
4.488
11.575
20.596
3.039
246.021

Укупно

Трошкови стручног усавршавања
Од укупног износа јавних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу у износу од
221.142 хиљаде динара Демократска странка је за стручно усавршавање и оспособљавање,
међународну сарадњу и рад са чланством утрошила 414 хиљада динара, што представља
0,19%, уместо најмање 5% прописаних чланом 19. Закона о финансирању политичких
активности.
7.10.1 Трошкови изборне кампање
Трошкови изборне кампање исказани су у 2014. години у укупном износу од 116.920 хиљада
динара и односе се на трошкове изборне кампање за ванредне изборе за народне посланике у
износу од 99.844 хиљаде динара и на трошкове изборне кампање за локалне изборе (за
одборнике у Скупштини града Београда, Скупштини општине Неготин и Скупштини општине
Мајданпек) у укупном износу од 17.076 хиљада динара.
a) Трошкови изборне кампање – ванредни избори за народне посланике
Трошкови изборне кампање за ванредне изборе за народне посланике у укупном износу од
99.844 хиљада динара се односе на:
Врста трошка
Трошкови ПТТ, мобилне, фиксне телефоније и интернета
Трошкови превоза
Таксе
Трошкови штампе летака, плаката, билборда и др. рекламног материјала
Трошкови дизајна, израде и закупа билборда
Трошкови огласа у штампи и на интернету
Трошкови израде и емитовања огласа, спотова и емисија на ТВ и радију
Трошкови организације и техничке припреме јавних догађаја (митинга и конвенција)
Трошкови закупа простора
Oсталo
Укупно

у 000 динара
Износ
4.582
4.897
1.050
18.085
8.729
14.256
44.661
2.779
406
399
99.844

Од укупно исказаних трошкова ПТТ, мобилне, фиксне телефоније и интернета у износу од
4.582 хиљаде динара, на трошкове слања директне поште се односи износ од 3.513 хиљада
динара по рачуну добављача ЈП „Пошта Србије“.
Трошкови превоза исказани у износу од 4.897 хиљада динара односе се на фактурисане услуге
превоза до Београда на митинг Демократске странке, одржан 12. марта 2014. године.
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Трошкови штампе летака, плаката, билборда и другог рекламног материјала исказани у
износу од 18.085 хиљада динара се односе на:
Добављач
„Футура“ д.о.о., Петроварадин
„CP Digital Global Print“ д.о.о.,
Београд
„Pramac advertising“ д.о.о., Београд
Сувенири, Смедеревска Паланка
Неновчани прилог физичког лица
Остало
Укупно

Опис
Штампа флајера, писама и др. рекламног мат.

у 000 динара
Износ
10.553

Штампа плаката, флајера, промо пулта и др. рекл.мат.

5.581

Штампа плаката
Привесци и магнети
Штампа летака, цераде и другог рекл.мат.

1.154
368
84
345
18.085

Од укупно исказаних трошкова дизајна, израде и закупа билборда у износу од 8.729 хиљада
динара, део од 8.340 хиљада динара се односи на трошкове дизајна, израде и закупа билборда
по рачунима добављача „Pramac advertising“ д.о.о.
Трошкове огласа у износу од 14.256 хиљада динара чине највећим делом трошкови оглашавања
у штампи и на интернету по рачунима добављача „Pramac advertising“ д.о.о. у износу од 14.037
хиљада динара.
Трошкови израде и емитовања огласа, спотова и емисија на ТВ и радију исказани у износу од
44.661 хиљада динара односе се на:
у 000 динара
Добављач/Емитер
Видео нет

„Pramac advertising“ д.о.о.,
Београд

„Yu еcо“ д.о.о., Суботица, „VК
РТV Мedia“, Кикинда, ТВ
Петровец, Бачки Петровац

Опис

Износ

Трошкови израде рекламних спотова

1.392

Трошкови емитовања рекламних спотова на ТВ
Студио Б, ТВ „Happy“, РТВ Војводина, ТВ
Свилајнац, РТВ АС, ТВ СОС, ТВ Галаксија, ТВ
Прва, ТВ Б92, РТС и прилог о конвенцији на ТВ
Прва; ТВ Јерина Смедерево, РТВ Канал М Параћин,
ТВ 5 Ужице, „VК РТV Мedia“ Кикинда, ТВ Петровец
Бачки Петровац

40.268

Трошкови емисија на ТВ – закупљен термин

178

„Pramac advertising“ д.о.о.,
Београд

Трошкови емитовања огласа на радију (Градски
радио, АС фм, ТДИ, Радио ЈАТ (БГ и Ниш), Радио
Б92; „Lux“ радио Смедерево)

2.795

„Pramac advertising“ д.о.о.,
Београд

Трошкови израде огласа на радију (Градски радио,
АС фм, ТДИ, Радио ЈАТ (БГ и Ниш), Радио Б92)

28

Укупно

44.661

Трошкови закупа простора за потребе изборне кампање у износу од 406 хиљада динара се
односе на закуп простора за одржавање предизборних трибина у градовима и општинама. Део
трошкова закупа простора у износу од 30 хиљада динара односи се на уступљене три пословне
просторије за потребе изборне кампање у Крагујевцу и Страгарима, по Уговорима о
неновчаном прилогу закљученим између Демократске странке и физичких лица.
У поступку ревизије утврђено је:
А. Демократска странка је у пословним књигама евидентирала трошкове изборне кампање у
укупном износу од 431 хиљада динара, на основу неоверених рачуна и без доказа о
примопредаји добара односно извршених услуга и то:
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Добављач
ИП Тетрастар д.о.о., Београд
СТ Медиа, Параћин
„DAG digital arts“, Краљево
СТ Медиа, Параћин
Укупно

Врста трошка
Трошкови организације митинга
Трошкови штампе материјала - билборди
Трошкови штампе летака и флајера
Трошкови закупа билборда

у 000 динара
Износ
360
16
30
25
431

На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка је у пословним књигама исказала трошкове изборне кампање за
парламентарне изборе у укупном износу од 431 хиљада динара, евидентиране без
веродостојних рачуноводствених исправа, супротно члану 8. и 9. Закона о рачуноводству.
Б. Укупна плаћања у 2014. години са наменског рачуна за финансирање изборне кампање за
Парламентарне изборе су извршена у износу од 70.610 хиљада динара.
Према члану 24. Закона о финансирању политичких активности19 сва плаћања трошкова
изборне кампање врше се са посебног рачуна за финансирање изборне кампање.
Демократска странка је са посебног рачуна за финансирање парламентарних избора агенцији
„Pramac advertising“ д.о.о. платила износ од 230 хиљада динара, на основу кога је добављач
издао авансни рачун 6. марта 2014. године за услугу емитовања спотова на програмима
Студија Б за кампању „Избори 2014“ на наведени износ, а фактуру од 24. марта 2014. године на
укупан износ од 10.608 хиљада динара, уз коју је приложена спецификација трошкова
емитовања спотова по телевизијама за медијску кампању за локалне изборе 2014. године „Са
Демократском странком за демократски Београд“ на телевизијама Прва, РТС, Б92, „Happy“ и
Студио Б.
Наведени трошкови од 230 хиљада динара су исказани у Извештају о трошковима изборне
кампање за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржане 16. марта 2014.године.
На основу наведеног утврђено је:
Трошкови изборне кампање за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржане 16.
марта 2014. године, у износу од 230 хиљада динара су плаћени са посебног рачуна за
финансирање изборне кампање за парламентарне изборе 2014. године, уместо са посебног
рачуна за финансирање локалних избора у Београду, супротно члану 24. Закона о финансирању
политичких активности.
b) Трошкови изборне кампање – Локални избори
Београд
У пословним књигама и финансијским извештајима за 2014. годину исказани су трошкови
изборне кампање за изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржане 16. марта 2014.
године, у укупном износу од 16.673 хиљаде динара.
Од наведеног износа, на трошкове израде и емитовања огласа, спотова и емисија на ТВ и
радију се односи износ од 10.608 хиљада динара, на трошкове дизајна, израде и закупа
билборда износ од 5.251 хиљада динара, трошкове огласа у штампи и на интернету износ од
476 хиљада динара, по рачунима добављача „Pramac advertising“ д.о.о.
Укупна плаћања у 2014. години са наменског рачуна за финансирање изборне кампање за
изборе за одборнике Скупштине града Београда су извршена у износу од 7.977 хиљада динара.
Мајданпек
Демократска странка је у пословним књигама евидентирала трошкове изборне кампање за
изборе за одборнике Скупштине општине Мајданпек, одржане 7. септембра 2014. године у
укупном износу од 171 хиљада динара.
19

„Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014
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Укупна плаћања у 2014. години са наменског рачуна за финансирање изборне кампање за
изборе за одборнике Скупштине општине Мајданпек су извршена у износу од 282 хиљаде
динара.
Разлика између плаћених трошкова са наменског рачуна за изборну кампању у општини
Мајданпек и исказаних трошкова у пословним књигама по истом основу, износи 111 хиљада
динара и односи се на примљене и плаћене фактуре које нису евидентиране у пословним
књигама. Наведене фактуре се односе на трошкове превоза у износу од 46 хиљада динара,
трошкове репрезентације у износу од 34 хиљаде динара, трошкове канцеларијског материјала
од 22 хиљаде динара и на утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних
средстава износ од 9 хиљада динара.
Неготин
Демократска странка је у 2014. години исказала трошкове изборне кампање за изборе за
одборнике Скупштине општине Неготин, одржане 16. марта 2014. године у укупном износу од
232 хиљаде динара.
Укупна плаћања у 2014. години са наменског рачуна за финансирање изборне кампање за
изборе за одборнике Скупштине општине Неготин су извршена у износу од 232 хиљаде
динара.
c) Упоредни преглед трошкова изборних кампања исказаних у пословним књигама
Демократске странке и у извештајима достављеним Агенцији за борбу против
корупције
Одредбама члана 7. став 2. Правилника о евиденцијама прилога и имовине, годишњем
финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта20,
Извештај о трошковима изборне кампање се сачињава на основу књиговодствене
документације, евиденција прописаних овим правилником и пратеће веродостојне
документације (извештаји о променама и стању средстава на рачуну, благајнички налози и
дневници, пописне листе, уговори, рачуни, записници о примопредаји, потврде о пријему,
обрачуни, писмене изјаве даваоца прилога, пружаоца услуге и др.).
Упоређивањем података исказаних у пословним књигама Демократске странке са подацима из
Извештаја који су достављени Агенцији за борбу против корупције о трошковима изборне
кампање за ванредне изборе за народне посланике, као и за локалне изборе, утврђене су
следеће разлике:

Избори

Избори за народне посланике
Локални избори
- Београд
- Мајданпек
- Бор
- Пећинци
- Мионица
Укупно

Датум
одржавања
избора
16.3.2014.
16.3.2014.
7.9.2014.
16.3.2014.
16.3.2014.
28.12.2014.

Извештај о
трошковима
изборне
кампање
предат АБК
(1)
100.776
22.173
21.278
282
364
207
42
122.949

у 000 динара
Пословне
књиге
ДС
(2)
99.844
16.844
16.673
171
0
0
0
116.688

Разлике (1-2)
позитивне
(3)
147
0
0
0
0
0
0
147

негативне

укупно

(4)
(1.079)
(5.329)
(4.605)
(111)
(364)
(207)
(42)
(6.408)

(3-4)
(932)
(5.329)
(4.605)
(111)
(364)
(207)
(42)
(6.261)

Трошкови изборне кампање у износу од 147 хиљада динара, приказани у пословним књигама
Демократске странке, нису исказани у Извештају о трошковима изборне кампање за изборе за
народне посланике, одржане 16. марта 2014. године. Исти се односе на трошкове мобилне и
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фиксне телефоније, интернета и слања смс порука у износу од 135 хиљада динара и на
неновчане прилоге од 12 хиљада динара.
У пословним књигама и финансијским извештајима Демократске странке нису исказани
трошкови изборних кампања у укупном износу 6.408 хиљада динара, а који су садржани у
Извештајима о трошковима изборне кампање за изборе одржане у 2014. години (избори за
народне посланике, локални избори у Београду, Мајданпеку, Бору, Мионици, Пећинцима).
Од укупно исказане разлике од 6.408 хиљада динара, за део од 4.711 хиљада динара у поступку
ревизије презентоване су фактуре од добављача за испоручена добра и услуге за потребе
изборне кампање за изборе за одборнике Скупштине града Београда (4.605 хиљада динара) и
Скупштине општине Мајданпек (106 хиљада динара), које нису евидентиране у пословним
књигама.
Преглед неевидентираних фактура добављача у пословним књигама Демократске странке:
Добављач

Избори

ЈП „Пошта Србије“,
Београд

Број
фактуре

Датум
фактуре

Београд

140000501279

28.2.14.

„LМY“ д.о.о., Београд

Београд

2021/3
2029/9

30.1.14.
6.2.14.

Радио Интеграл,
Београд

Београд

030/14

12.3.14.

Вендинг д.о.о., Београд

Београд

f7-1951

10.3.14.

„CMYK“ Колибри
д.о.о., Београд

Београд

у 000 динара
Опис
Слање директне
поште
Канцеларијски
материјал
Изнајмљивање радио
веза за потребе
митинга
Трошкови
репрезентације

Износ
748
13
6
19

предрачун
PR0105/14
IF-TR-145A
IF-SP-146A
IF-TR-140A
IF-SP-135A
IF-TR-126A

5.3.14.

Промотивни материјал

320

17.3.14.
17.2.14.
11.3.14
7.2.14.
7.2.14.

Промотивни материјал

2.449

„Cp Digital Global Print“
д.о.о., Београд

Београд

Центар за културу
Младеновац

Београд

11/14

8.3.14.

Пекара Голд, Београд

Београд

350168

16.3.14

Београд

9/014

14.2.14.

Београд

15/014

6.3.14.

Мајданпек

32/13

7.9.2014.

Мајданпек

50575

7.9.2014.

Мајданпек

10/2014

Мајданпек

5/2014

7.9.2014.

Услуге фотокопирања

5

ОО ДС Доњи
Милановац

Мајданпек

налози за
службено
путовање

22.7.14.8.2014.

Дневнице

20

„Рудар“, Мајданпек

Мајданпек

10053

7.9.2014.

СТР „Дућан код Мире“,
Доњи Милановац

Мајданпек

13015

Зами пласт,
Аранђеловац
„ABЕЕDЕSIGN“,
Обреновац
Ауто такси Даријо
Мијатовић, Доњи
Милановац
СЗТР „Вања“, Доњи
Милановац
СЗТР „ПМП“, Доњи
Милановац
СФТР „Ивек“, Доњи
Милановац
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Закуп сале, озвучење и
расвета
Трошкови
репрезентације
Промотивни материјал
– промо пулт
Пропагандни видео
материјал
Трошкови превоза
Трошкови
репрезентације сендвичи
Канцеларијски
материјал

Трошкови
репрезентације
Материјал за текуће и
инвестиционо

7
42
521
480
6

9
10

20
9

Књижара „Невен“,
Доњи Милановац

Мајданпек

16/2014

ОО ДС Доњи
Милановац

Мајданпек

налози за
службено
путовање

Укупно

одржавање
Услуге фотокопирања
и канцеларијски
материјал
18.8.6.9.2014.

Дневнице

7

20
4.711

На основу наведеног утврђено је:
1. Демократска странка је у Извештајима о трошковима изборне кампање за изборе
одржане у 2014. години (избори за народне посланике, локални избори у Београду,
Мајданпеку, Бору, Мионици, Пећинцима) који су достављени Агенцији за борбу против
корупције, исказала трошкове у већем износу за 6.408 хиљада динара у односу на
трошкове исказане у пословним књигама, супротно одредбама члана 7. Правилника о
евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о
трошковима изборне кампање политичког субјекта.
2. Демократска странка је у пословним књигама и финансијским извештајима на дан 31.
децембра 2014. године исказала мање трошкове изборне кампање за одборнике у
Скупштини града Београда и Скупштини општине Мајданпек и мање обавезе према
добављачима за 4.711 хиљада динара, супротно одредбама члана 27. Закона о
финансирању политичких активности и члана 7. Закона о рачуноводству.
7.11.

Нето вишак прихода над расходима

У финансијским извештајима за 2014. годину није исказан Нераспоређени вишак прихода над
расходима текуће године у Билансу стања и Билансу успеха у износу од 75.752 хиљаде динара,
већ је за наведени износ умањена вредност активних временских разграничења, супротно
члану 21. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна
лица (описано у Напомени 6.6. и 7.9.).
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка на дан 31. децембра 2014. године није исказала вишак прихода над
расходима текуће године у износу од 75.752 хиљаде динара, већ је за наведени износ умањила
вредност активних временских разграничења, супротно члану 21. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица.
8. СУДСКИ СПОРОВИ
Статус судских спорова
Демократска странка на дан 31. децембра 2014. године није водила ниједан судски спор као
активно легитимисана страна, а учествовала је у 37 судских поступака као пасивно
легитимисана страна, од чега је 19 поступака у току, а 18 је закључено или обустављено.
Укупна вредност судских спорова који се воде против Демократске странке на дан 31.
децембра 2014. године износи 99.236 хиљада динара, од чега се вредност спорова у износу од
98.066 хиљада динара (99% случајева) односи на извршење по основу веродостојних исправа.
Преосталих 1% случајева је укупне вредности 1.170 хиљада динара.
Предмет судских спорова је неплаћање закупнине за пословни простор који користи
Демократска странка на територији Републике, комуналне услуге, оглашавање кампање,
угоститељске услуге, заштита података о личности, као и радни спор.
Судски спорови са највећом појединачном вредношћу односе се на извршење по основу
веродостојних исправа, по предлозима за извршење, вансудском поравнању и по меничним
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овлашћењима повериоца „ДП Милешевић“ д.о.о., Кикинда, укупне вредности 67.165 хиљада
динара. Од наведеног износа, преостало је за извршење још 37.819 хиљада динара.
Чланом 2. тачком 2) Закона о рачуноводству прописано је да се другим правним лицима
сматрају политичке организације као правна лица чије се пословање делом финансира из
јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења и која
се не оснивају ради стицања добити.
Чланом 22. став 1. Закона о рачуноводству је прописано да друга правна лица примењују
подзаконски акт који доноси министар надлежан за послове финансија, који се заснива на
општим рачуноводственим начелима.
Чланом 8. став 1. тачка 6) Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја
за друга правна лица 21, прописано је да Напомене посебно садрже информације о ставкама које
се нису квалификовале за признавање у Билансу стања и Билансу успеха, а значајне су за оцену
финансијског положаја и успешности пословања правног лица.
Демократска странка није у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину,
обелоданила број, предмет и врсту судских спорова који се воде против ње, односно није
обелоданила да се на дан 31. децембра 2014. године против ње води 37 судских спорова, са
укупним износом тужбених захтева од 99.236 хиљада динара, супротно одредбама члана 8.
став 1. тачка 6) Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга
правна лица.
Напомене уз финансијске извештаје за 2014. годину су накнадно кориговане и дана 22. октобра
2015. године предате Агенцији за привредне регистре у којима су обелодањени подаци о
предмету, броју и вредности судских спорова.
На основу наведеног утврђено је:
Демократска странка није у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину
обелоданила број, предмет и врсту судских спорова који се воде против ње, односно није
обелоданила да се на дан 31.12.2014. године против ње води 37 судских спорова, са укупним
износом тужбених захтева од 99.236 хиљада динара, супротно одредбама члана 8. став 1.
тачка 6) Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна
лица.
9. ОСТАЛО
Евидентирање неизмирених обавеза Демократске странке
Према евиденцијама Народне банке Србије о принудној наплати текући рачуни Демократске
странке су у непрекидној блокади од 5. јуна 2014. године, која на дан 12. августа 2015. године
износи 73.058 хиљада динара.
Евидентирање података о издатим меницама и овлашћењима
У Регистру меница и овлашћења који се воде код Народне банке Србије на основу Одлуке о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења, на дан 12.
августа 2015. године, Демократска странка као дужник има евидентиране обавезе по издатим
меницама у износу од 88.624 хиљаде динара (описано у Напомени 6.10.).
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ПРИЛОГ - 3.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Број: 400-1972/2015-07/10
Б е о г р а д, 27. новембар 2015. године

68

Садржај
Страна
1.

Биланс стања на дан 31. децембра 2014. године

70

2.

Биланс успеха у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године

71

69

1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2014. године
- у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА

Износ
31.12.2014.

Износ
31.12.2013.

14.024

19.092

АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

27

95

13.997
13.894
103

18.997
18.894
103

ОБРТНА ИМОВИНА

281.171

365.521

ЗАЛИХЕ
Плаћени аванси за залихе и услуге
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА

629
629
3.969
3.591
272.982
295.195

4.808
11.838
348.875
384.613

ПАСИВА
УЛОЗИ
УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА
Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Остале дугорочне обавезе
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

13.433
12.588
845
845
281.762
5.401
5.401
39.945
184.922
50.808
686

УКУПНА ПАСИВА

295.195

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА
Постројења и опрема
Остале некретнине, постројења и опрема

70

13.433
12.588
845
845
371.180
7.259
7.259
166.319
169.860
26.504
1.238
384.613

2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
- у хиљадама динара
Износ
31.12.2014.

ПОЗИЦИЈА

Износ
31.12.2013.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

321.192
321.192
222.386
6.436
46.258
153.629
4.488
11.575

427.257
427.257
347.661
14.537
90.452
73.956
6.243
162.473

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

98.806

79.596

ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ)
Приходи од камата
Остали приходи од финансијске имовине
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Расходи камата
Негативне курсне разлике и расходи по основу ефеката валутне клаузуле и
осталих ефеката заштите од ризика
Остали финансијски расходи

25
1
24
20.596
20.172

84
6
78
70.298
66.040

424

174
4.084

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА

20.571
3.039

70.214
30
9.331

75.196

81

75.196

76
5
1
4
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