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1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Социјалистичке партије Србије за 2014.
годину у складу са Уставом Републике Србије 1, Законом о Државној ревизорској институцији2,
Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2015. годину, Закључком о
спровођењу ревизије број 400-1971/2015-07 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 активности3, 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 институције5 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
ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија такође укључује
„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
1
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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) Социјалистичка партија Србије није евидентирала у пословним књигама и приказала у
финансијским извештајима:
а) 21 непокретност коју користи и на којима има право својине, укупне површине
11.924 m2, од којих четири непокретности имају процењену тржишну вредност од
6.546.710 EUR или 792.879 хиљада динара, која је вишеструко већа од укупне
вредности имовине евидентиране у пословним књигама и приказане у финансијским
извештајима у износу од 88.187 хиљада динара;
b) 16 путничких моторних возила у свом власништву која поседује и користи, од којих
четири возила имају набавну вредност од 3.839 хиљада динара, а за дванаест возила
није обезбедила доказе о њиховој вредности.
2) Социјалистичка партија Србије није извршила годишњи попис имовине и обавеза
приказаних у Билансу стања за 2014. годину, и то имовине у износу од 88.187 хиљада
динара и обавеза из пословања у износу од 182.130 хиљада динара, и није извршила
годишњи попис 21 непокретности укупне површине 11.924 m2 и 16 путничких моторних
возила, који нису ни евидентирани у пословним књигама и приказани у финансијским
извештајима, због чега није утврдила стварно стање имовине и обавеза приказаних у
финансијским извештајима и није извршила усклађивање књиговодственог стања ове
имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2014. године.
3) Социјалистичка партија Србије није успоставила адекватан систем интерне контроле и
уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање,
као и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, чиме је
повећан ризик од нетачног исказивања у финансијским извештајима.
4) Социјалистичка партија Србије није усагласила са дужницима и повериоцима своја
потраживања по основу продаје у износу од 69.134 хиљаде динара и обавезе из пословања
у износу од 182.130 хиљада динара, нити је у Напоменама уз финансијске извештаје за
2014. годину, обелоданила ова неусаглашена потраживања и обавезе.
5) Потраживања од услуга закупа у износу од 42.199 хиљада динара, више су исказана за
37.705 хиљада динара од стања обавеза по књигама закупаца, а обавезе према добављачима
у износу од 111.400 хиљада динара више су исказане за 36.315 хиљада динара и мање за
65.736 хиљада динара од стања потраживања по књигама добављача, на основу
конфирмација, па су исказани износи потраживања и обавеза у финансијским извештајима
Социјалистичке партије Србије непоуздани.
6) Социјалистичка партија Србије није евидентирала и приказала у пословним књигама и
финансијским извештајима за 2014. годину, стање и промет новчаних средстава за 45
текућих (пословних) рачуна, због чега је мање исказала почетно стање готовине и
готовинских еквивалената за 2014. годину у износу од 243 хиљаде динара, приходе за износ
од 10.627 хиљада динара, расходе за износ од 10.689 хиљада динара и стање готовине на
дан 31.12.2014. године за износ од 181 хиљаду динара.
7) Социјалистичка партија Србије је за 31 текући рачун у пословним књигама и финансијским
извештајима приказала стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014.
године у износу већем за 479 хиљада динара у односу на стање готовине према изводима
рачуна пословних банака.
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8) Социјалистичка партија Србије је више исказала новчана средства у благајни за 1.158
хиљада динара и за толико је мање исказала расходе у финансијским извештајима, од чега
се на расходе за 2014. годину односи 1.041 хиљада динара и на расходе за 2013. годину
односи 117 хиљада динара, јер није евидентирала исплате у осам благајни општинских
одбора.
9) Социјалистичка партија Србије је у својим пословним књигама и финансијским
извештајима:
а) више приказала приходе из буџета Града Крагујевца за финансирање редовног рада
за 1.384 хиљаде динара, више исказала потраживања од услуга закупа непокретности за
1.315 хиљада динара и мање исказала уговорне обавезе за 69 хиљада динара, због
погрешно евидентираних пословних промена и
b) мање приказала приходе из буџета осам општина за финансирање редовног рада и
трошкова изборне кампање за 603 хиљаде динара, због неизвршеног евидентирања
пренетих средстава из буџета општина у својим пословним књигама.

Мишљење са резервом о финансијским извештајима
По нашем мишљењу, осим за ефекте којe 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 Социјалистичке партије Србије на дан 31.
децембар 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 Социјалистичке партије Србије за 2014.
годину која обухвата ревизију активности, финансијске трансакције и информације, које су
укључене у финансијске извештаје Социјалистичке партије Србије за 2014. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припремање и презентацију годишњих финансијских извештаја, као
што је напред наведено, руководство Социјалистичке партије Србије је такође, дужно да
обезбеди да су активности, трансакције и информације, које су приказане у финансијским
извештајима, 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.
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Основ за мишљење са резервом о правилности пословања
1) Социјалистичка партија Србије није евидентирала у пословним књигама и приказала у
финансијским извештајима:
а) 21 непокретност коју користи и на којима има право својине, укупне површине
11.924 m2, од којих четири непокретности имају процењену тржишну вредност од
6.546.710 EUR или 792.879 хиљада динара, која је вишеструко већа од укупне
вредности имовине евидентиране у пословним књигама и приказане у финансијским
извештајима у износу од 88.187 хиљада динара;
b) 16 путничких моторних возила у свом власништву која поседује и користи, од којих
четири возила имају набавну вредност од 3.839 хиљада динара, а за дванаест возила
није обезбедила доказе о њиховој вредности;
противно Закону о рачуноводству, Правилнику о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро
и других правних лица, Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном
оквиру за друга правна лица и Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Социјалистичке партије Србије.
2) Социјалистичка партија Србије није извршила годишњи попис имовине и обавеза
приказаних у Билансу стања за 2014. годину, и то имовине у износу од 88.187 хиљада
динара и обавеза из пословања у износу од 182.130 хиљада динара, и није извршила
годишњи попис 21 непокретности укупне површине 11.924 m2 и 16 путничких моторних
возила, који нису ни евидентирани у пословним књигама и приказани у финансијским
извештајима, због чега није утврдила стварно стање имовине и обавеза и није извршила
усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан
31.12.2014. године, противно Закону о рачуноводству, Правилнику о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
3) Социјалистичка партија Србије није успоставила адекватан систем интерне контроле и
уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање,
као и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, противно
Закону о рачуноводству.
4) Социјалистичка партија Србије није усагласила са дужницима и повериоцима своја
потраживања по основу продаје у износу од 69.134 хиљаде динара и обавезе из пословања
у износу од 182.130 хиљада динара, нити је у Напоменама уз финансијске извештаје за
2014. годину, обелоданила ова неусаглашена потраживања и обавезе, противно Закону о
рачуноводству.
5) Социјалистичка партија Србије није евидентирала и приказала у пословним књигама и
финансијским извештајима за 2014. годину, стање и промет новчаних средстава за 45
текућих (пословних) рачуна, због чега је мање исказала почетно стање готовине и
готовинских еквивалената за 2014. годину у износу од 243 хиљаде динара, приходе за износ
од 10.627 хиљада динара, расходе за износ од 10.689 хиљада динара и стање готовине на
дан 31.12.2014. године за износ од 181 хиљаду динара, противно Закону о рачуноводству и
Правилнику о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
6) Социјалистичка партија Србије је за 31 текући рачун у пословним књигама и финансијским
извештајима приказала стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014.
године у износу већем за 479 хиљада динара у односу на стање готовине према изводима
рачуна пословних банака, противно Закону о рачуноводству и Правилнику о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
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7) Социјалистичка партија Србије је примила прилоге физичких лица у укупном износу од
234 хиљаде динара уплатом путем уплатнице на своје текуће рачуне, а не уплатом са
текућих рачуна даваоца прилога, противно Закону о финансирању политичких активности.
8) Социјалистичка партија Србије је више исказала новчана средства у благајни за 1.158
хиљада динара и за толико је мање исказала расходе, од чега се на расходе за 2014. годину
односи 1.041 хиљада динара и на расходе за 2013. годину односи 117 хиљада динара, јер
није евидентирала исплате у осам благајни општинских одбора, противно Закону о
рачуноводству.
9) Социјалистичка партија Србије је извршила директан отпис потраживања – брисање
купаца из књиговодствене евиденције, у укупном износу од 11.299 хиљада динара, без
веродостојних исправа, противно Закону о рачуноводству и Правилнику о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
10) Социјалистичка партија Србије је у својим пословним књигама и финансијским
извештајима:
а) више приказала приходе из буџета Града Крагујевца за финансирање редовног рада
за 1.384 хиљаде динара, више исказала потраживања од услуга закупа непокретности за
1.315 хиљада динара и мање исказала уговорне обавезе за 69 хиљада динара, због
погрешно евидентираних пословних промена и
b) мање приказала приходе из буџета осам општина за финансирање редовног рада и
трошкова изборне кампање за 603 хиљаде динара, због неизвршеног евидентирања
пренетих средстава из буџета општина у својим пословним књигама, противно Закону о
рачуноводству и Правилнику о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима за микро и друга
правна лица.

Мишљење са резервом о правилности пословања
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у пасусу Основ за мишљење са резервом о
правилности пословања, активности, трансакције и информације, које су приказане у
финансијским извештајима Социјалистичке партије Србије 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

7

ПРИЛОГ - 1.

КЉУЧНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКЕ

8

Са д р ж а ј
Страна
1.

Кључне неправилности у ревизији финансијских извештаја

10

2.

Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја

11

3.

Кључне неправилности у ревизији правилности пословања

12

4.

Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања

14

9

1. Кључне неправилности у ревизији финансијских извештаја
1) Као што је објашњено у тачки 1.6.1. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
евидентирала у пословним књигама и приказала у финансијским извештајима:
а) 21 непокретност коју користи и на којима има право својине, укупне
површине 11.924 m2, од којих четири непокретности имају процењену тржишну
вредност од 6.546.710 EUR или 792.879 хиљада динара, која је вишеструко већа
од укупне вредности имовине евидентиране у пословним књигама и приказане у
финансијским извештајима у износу од 88.187 хиљада динара;
b) 16 путничких моторних возила у свом власништву која поседује и користи,
од којих четири возила имају набавну вредност од 3.839 хиљада динара, а за
дванаест возила није обезбедила доказе о њиховој вредности.
2) Као што је објашњено у тачки 1.5. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
извршила годишњи попис имовине и обавеза приказаних у Билансу стања за 2014.
годину, и то имовине у износу од 88.187 хиљада динара и обавеза из пословања у
износу од 182.130 хиљада динара, и није извршила годишњи попис 21 непокретности
укупне површине 11.924 m2 и 16 путничких моторних возила, који нису ни
евидентирани у пословним књигама и приказани у финансијским извештајима, због
чега није утврдила стварно стање имовине и обавеза приказаних у финансијским
извештајима и није извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и
обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2014. године.
3) Као што је објашњено у тачки 1.4. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
успоставила адекватан систем интерне контроле и уредила организацију рачуноводства
на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање
погрешно евидентираних пословних промена, чиме је повећан ризик од нетачног
исказивања у финансијским извештајима.
4) Као што је објашњено у тачки 1.5. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
усагласила са дужницима и повериоцима своја потраживања по основу продаје у
износу од 69.134 хиљаде динара и обавезе из пословања у износу од 182.130 хиљада
динара, нити је у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину, обелоданила
ова неусаглашена потраживања и обавезе.
5) Као што је објашњено у тачкaма 1.6.2. и 1.6.6. Напомена, потраживања од услуга
закупа у износу од 42.199 хиљада динара, више су исказана за 37.705 хиљада динара од
стања обавеза по књигама закупаца, а обавезе према добављачима у износу од 111.400
хиљада динара више су исказане за 36.315 хиљада динара и мање за 65.736 хиљада
динара од стања потраживања по књигама добављача, на основу конфирмација, па су
исказани износи потраживања и обавеза у финансијским извештајима Социјалистичке
партије Србије непоуздани.
6) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
евидентирала и приказала у пословним књигама и финансијским извештајима за 2014.
годину, стање и промет новчаних средстава за 45 текућих (пословних) рачуна, због чега
је мање исказала почетно стање готовине и готовинских еквивалената за 2014. годину у
износу од 243 хиљаде динара, приходе за износ од 10.627 хиљада динара, расходе за
износ од 10.689 хиљада динара и стање готовине на дан 31.12.2014. године за износ од
181 хиљаду динара.
7) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије је за 31
текући рачун у пословним књигама и финансијским извештајима приказала стање
готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014. године у износу већем за 479
хиљада динара у односу на стање готовине према изводима рачуна пословних банака.
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8) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије је више
исказала новчана средства у благајни за 1.158 хиљада динара и за толико је мање
исказала расходе у финансијским извештајима, од чега се на расходе за 2014. годину
односи 1.041 хиљада динара и на расходе за 2013. годину односи 117 хиљада динара,
јер није евидентирала исплате у осам благајни општинских одбора.
9) Као што је објашњено у тачки 1.7.1.Ic) Напомена, Социјалистичка партија Србије је у
својим пословним књигама и финансијским извештајима:
а) више приказала приходе из буџета Града Крагујевца за финансирање
редовног рада за 1.384 хиљаде динара, више исказала потраживања од услуга
закупа непокретности за 1.315 хиљада динара и мање исказала уговорне обавезе
за 69 хиљада динара, због погрешно евидентираних пословних промена и
b) мање приказала приходе из буџета осам општина за финансирање редовног
рада и трошкова изборне кампање за 603 хиљаде динара, због неизвршеног
евидентирања пренетих средстава из буџета општина у својим пословним
књигама.
10) Као што је објашњено у тачки 1.6.2. Напомена, потраживања по основу продаје од
услуга закупа непокретности, више су исказана у пословним књигама и финансијским
извештајима на дан 31.12.2014. године за 790 хиљада динара, више су исказани
приходи од закупа за 707 хиљада динара и обавезе за порез на додату вредност за 83
хиљаде динара, због књижења пословних промена на рачунима имовине, обавеза и
приходима без веродостојних рачуноводствених исправа.
11) Као што је објашњено у тачки 1.7.5. Напомена, Социјалистичка партија Србије је два
пута књижила исти рачун у износу од 638 хиљада динара, због чега су трошкови
производних услуга и обавезе из пословања више приказани у пословним књигама и
финансијским извештајима, у истом износу.
12) Као што је објашњено у тачки 1.6.10. Напомена, Социјалистичка партија Србије је у
својим пословним књигама и финансијским извештајима за 2014. годину приказала
вредност краткорочних финансијских пласмана у износу мањем за 258 хиљада динара
због неусклађивања вредности бескаматног зајма у складу са уговореном валутном
клаузулом, одобреног Привредном друштву ПССС „Пољосавет“ д.о.о. Лозница.
13) Као што је објашњено у тачки 1.8. Напомена, Социјалистичка партија Србије није у
Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину обелоданила да се на дан
31.12.2014. године против ње води 18 судских и других спорова, укључујући и радне
спорове, са укупним износом тужбених захтева од 4.423 хиљаде динара.
14) Као што је објашњено у тачкама 1.1.g), 1.3. и 1.6.2. Напомена, Социјалистичка партија
Србије није донела опште акте - Правилник о начину коришћења и управљања
имовином и Правилник о чланарини, није донела и усвојила финансијски план за 2014.
годину и није интерним актима уредила поступак процене сумњивих и спорних
потраживања, степена њихове наплативости и отписа, који су од значаја за финансијске
извештаје.
2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
Државна ревизорска институција препоручује Социјалистичкој партији Србије:
1) да евидентира у својим пословним књигама непокретности и моторна возила које
користи и на којима има право својине (Напомена 1.6.1. - Препорука р.б. 3)
2) 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 1.6.3. - Препорука р.б. 5)
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3) да доноси и усваја годишњи финансијски план како би се обезбедила транспарентност
у прибављању и трошењу средстава за рад (Напомена 1.3. - Препорука р.б. 2)
4) да у Напоменама уз финансијске извештаје обелодањује потпуне податке о предмету,
броју и вредности судских спорова који се воде против ње (Напомена 1.8. - Препорука
р.б. 7)
3. Кључне неправилности у ревизији правилности пословања
1) Као што је објашњено у тачки 1.6.1. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
евидентирала у пословним књигама и приказала у финансијским извештајима:
а) 21 непокретност коју користи и на којима има право својине, укупне
површине 11.924 m2, од којих четири непокретности имају процењену тржишну
вредност од 6.546.710 EUR или 792.879 хиљада динара, која је вишеструко већа
од укупне вредности имовине евидентиране у пословним књигама и приказане у
финансијским извештајима у износу од 88.187 хиљада динара;
b) 16 путничких моторних возила у свом власништву која поседује и користи,
од којих четири возила имају набавну вредност од 3.839 хиљада динара, а за
дванаест возила није обезбедила доказе о њиховој вредности, противно Закону о
рачуноводству, Правилнику о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица, Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица и Правилнику о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
2) Као што је објашњено у тачки 1.5. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
извршила годишњи попис имовине и обавеза приказаних у Билансу стања за 2014.
годину, и то имовине у износу од 88.187 хиљада динара и обавеза из пословања у
износу од 182.130 хиљада динара, и није извршила годишњи попис 21 непокретности
укупне површине 11.924 m2 и 16 путничких моторних возила, који нису ни
евидентирани у пословним књигама и приказани у финансијским извештајима, због
чега није утврдила стварно стање имовине и обавеза и није извршила усклађивање
књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2014.
године, противно Закону о рачуноводству, Правилнику о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
3) Као што је објашњено у тачки 1.4. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
успоставила адекватан систем интерне контроле и уредила организацију рачуноводства
на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање
погрешно евидентираних пословних промена, противно Закону о рачуноводству.
4) Као што је објашњено у тачки 1.5. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
усагласила са дужницима и повериоцима своја потраживања по основу продаје у
износу од 69.134 хиљаде динара и обавезе из пословања у износу од 182.130 хиљада
динара, нити је у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину, обелоданила
ова неусаглашена потраживања и обавезе, противно Закону о рачуноводству.
5) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
евидентирала и приказала у пословним књигама и финансијским извештајима за 2014.
годину, стање и промет новчаних средстава за 45 текућих (пословних) рачуна, због чега
је мање исказала почетно стање готовине и готовинских еквивалената за 2014. годину у
износу од 243 хиљаде динара, приходе за износ од 10.627 хиљада динара, расходе за
износ од 10.689 хиљада динара и стање готовине на дан 31.12.2014. године за износ од
181 хиљаду динара, противно Закону о рачуноводству и Правилнику о начину
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признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
6) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије је за 31
текући рачун у пословним књигама и финансијским извештајима приказала стање
готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014. године у износу већем за 479
хиљада динара у односу на стање готовине према изводима рачуна пословних банака,
противно Закону о рачуноводству и Правилнику о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима
микро и других правних лица.
7) Као што је објашњено у тачки 1.7.1.IIb) Напомена, Социјалистичка партија Србије је
примила прилоге физичких лица у укупном износу од 234 хиљаде динара уплатом
путем уплатнице на своје текуће рачуне, а не уплатом са текућих рачуна даваоца
прилога, противно Закону о финансирању политичких активности.
8) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије је више
исказала новчана средства у благајни за 1.158 хиљада динара и за толико је мање
исказала расходе, од чега се на расходе за 2014. годину односи 1.041 хиљада динара и
на расходе за 2013. годину односи 117 хиљада динара, јер није евидентирала исплате у
осам благајни општинских одбора, противно Закону о рачуноводству.
9) Као што је објашњено у тачки 1.6.2. Напомена, Социјалистичка партија Србије је
извршила директан отпис потраживања – брисање купаца из књиговодствене
евиденције, у укупном износу од 11.299 хиљада динара, без веродостојних исправа,
противно Закону о рачуноводству и Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Социјалистичке партије Србије.
10) Као што је објашњено у тачки 1.7.1.Ic) Напомена, Социјалистичка партија Србије је у
својим пословним књигама и финансијским извештајима:
а) више приказала приходе из буџета Града Крагујевца за финансирање
редовног рада за 1.384 хиљаде динара, више исказала потраживања од услуга
закупа непокретности за 1.315 хиљада динара и мање исказала уговорне обавезе
за 69 хиљада динара, због погрешно евидентираних пословних промена и
b) мање приказала приходе из буџета осам општина за финансирање редовног
рада и трошкова изборне кампање за 603 хиљаде динара, због неизвршеног
евидентирања пренетих средстава из буџета општина у својим пословним
књигама, противно Закону о рачуноводству и Правилнику о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима за микро и друга правна лица.
11) Као што је објашњено у тачки 1.6.2. Напомена, потраживања по основу продаје од
услуга закупа непокретности, више су исказана у пословним књигама и финансијским
извештајима на дан 31.12.2014. године за 790 хиљада динара, више су исказани
приходи од закупа за 707 хиљада динара и обавезе за порез на додату вредност за 83
хиљаде динара, због књижења пословних промена на рачунима имовине, обавеза и
приходима без веродостојних рачуноводствених исправа, противно Закону о
рачуноводству.
12) Као што је објашњено у тачки 1.7.5. Напомена, Социјалистичка партија Србије је два
пута књижила исти рачун у износу од 638 хиљада динара, због чега су трошкови
производних услуга и обавезе из пословања више приказани у пословним књигама и
финансијским извештајима, у истом износу, противно Закону о рачуноводству.
13) Као што је објашњено у тачки 1.6.10. Напомена, Социјалистичка партија Србије је у
својим пословним књигама и финансијским извештајима за 2014. годину приказала
вредност краткорочних финансијских пласмана у износу мањем за 258 хиљада динара
због неусклађивања вредности бескаматног зајма у складу са уговореном валутном
13

клаузулом, одобреног Привредном друштву ПССС „Пољосавет“ д.о.о. Лозница,
противно Закону о рачуноводству, Правилнику о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима
микро и других правних лица и Уговору о зајму.
14) Као што је објашњено у тачки 1.8. Напомена, Социјалистичка партија Србије није у
Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину обелоданила да се на дан
31.12.2014. године против ње води 18 судских и других спорова, укључујући и радне
спорове, са укупним износом тужбених захтева од 4.423 хиљаде динара, противно
Закону о рачуноводству и Правилнику о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица.
15) Као што је објашњено у тачки 1.6.3. Напомена, Социјалистичка партија Србије није
водила дневник благајне код 11 општинских одбора за које су исказани расходи у
укупном износу од 1.589 хиљада динара, противно Закону о рачуноводству и
Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије
Србије.
16) Као што је објашњено у тачкама 1.1.g), 1.3. и 1.6.2. Напомена, Социјалистичка партија
Србије није донела опште акте - Правилник о начину коришћења и управљања
имовином и Правилник о чланарини, није донела и усвојила финансијски план за 2014.
годину у складу са Статутом Социјалистичке партије Србије и није интерним актима
уредила поступак процене сумњивих и спорних потраживања, степена њихове
наплативости и отписа, који су од значаја за правилност пословања.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
Државна ревизорска институција препоручује Социјалистичкој партији Србије:
1) да донесе опште акте - Правилник о начину коришћења и управљања имовином и
Правилник о чланарини, у складу са својим Статутом (Напомена 1.1.g) - Препорука
р.б. 1)
2) да интерним актима уреди поступак процене сумњивих и спорних потраживања и
степена њихове наплативости и поступак доношења одлуке одговорног лица да се
изврши директан отпис потраживања (Напомена 1.6.2. - Препорука р.б. 4)
3) да у својим пословним књигама обезбеди аналитичку евиденцију о трошковима
редовног рада и трошковима изборне кампање у складу са Законом о финансирању
политичких активности (Напомена 1.7.8. - Препорука р.б. 6)

ОТКЛАЊАЊЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ
На основу члана 40. став 1. Закона о Државнoj ревизорскoj институцији, Социјалистичка
партија Србије 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
Социјалистичке партије Србије за 2014. годину

Број: 400-1971/2015-07/9
Б е о г р а д, 27. новембар 2015. године
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1.

НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ

1.1. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ
a)

Оснивање Социјалистичке партије Србије

Социјалистичка партија Србије (у даљем тексту: странка) је основана 1990. године уједињењем
Савеза комуниста Србије и Социјалистичког савеза радног народа Србије и уписана у Регистар
политичких организација дана 27.07.1990. године, решењем Републичког секретаријата за
правосуђе и управу Социјалистичке Републике Србије број: 00-6/90-07 од 21.08.1990. године,
као и у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација које се
оснивају за територију СФРЈ решењем Савезног секретаријата за правосуђе и управу 2/3 бр.
041/2-1990-13 од 05.10.1990. године.
На основу важећег Закона о политичким странкама 6, Социјалистичка партија Србије је уписана
у Регистар политичких странака који се води у Министарству за државну управу и локалну
самоуправу, на регистарском листу број 22, решењем број:130-00-00-00154/2009-08 од
29.12.2009. године.
Социјалистичка партија Србије има статус правног лица.
Матични број странке је 07007647, а порески идентификациони број је 101677250.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште странке је у Београду, Булевар Михајла Пупина 6.
Социјалистичку партију Србије представља и заступа председник странке без ограничења,
изабран на Конгресу.
Као заступник странке уписан је Ивица Дачић из Београда.
b)

Програмски циљеви и начин деловања Социјалистичке партије Србије

Социјалистичка партија Србије је политичка партија грађана који прихватају и остварују
основне вредности, идеје и циљеве Програма и политике странке, који су утврђени Статутом
Социјалистичке партије Србије 7 (у даљем тексту: Статут).
Статутом странке је предвиђено да се односи у странци заснивају на начелима демократије –
слободи политичке иницијативе чланова, равноправности и међусобног уважавања, сталном и
отвореном дијалогу, толеранцији, тајном гласању, одговорности свих руководстава чланству и
поштовању и спровођењу демократски усвојених одлука.
c)

Евиденција о чланству странке

Евиденцију чланова странке води Стручна служба Главног одбора Социјалистичке партије
Србије.
d)

Територијална организација

Социјалистичка партија Србије је организована на територијалном принципу у општини, граду
и аутономној покрајини формирањем организација за одређену територију, о чему одлучује
Главни одбор.
Општинска организација представља основни облик организовања и деловања организација
странке.
Главни одбор странке је Одлуком о организовању Социјалистичке партије Србије од
17.10.2006. године организовао општинске организације у 184 општине и организовао 29

6
7

„Службени гласник РС“, бр. 36/2009
0200 Бр. 9/2 од 10.01.2011. године
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окружних одбора странке као политичких тела, који спроводе политику странке и одлуке,
ставове и закључке органа странке на нивоу округа.
Статутом странке и Правилником о начину организовања рада и организација Социјалистичке
партије Србије од 04.04.2011. године који је донео Главни одбор, уређена су питања у вези са
формирањем и надлежностима месне, општинске, градске и покрајинске организације странке
и њихових органа, избор и разрешење органа и организација и друга питања у вези са радом
организација странке.
e)

Финансирање и имовина странке

Статутом странке је предвиђено да су приходи странке: чланарина, прилози правних и
физичких лица, приходи од имовине странке, легати, средства из буџета Републике Србије,
буџета јединица територијалне аутономије и буџета јединица локалне самоуправе одобрена за
финансирање редовног рада и трошкова изборне кампање.
Финансирање редовног рада странке обавља се преко текућих рачуна организација странке на
основу овлашћења заступника странке, а финансирање изборне кампање странке обавља се
преко посебног рачуна за финансирање изборне кампање у складу са законом.
Имовина странке је недељива и њом располаже и управља Главни одбор, односно одбори које
он својом одлуком овласти.
f)

Органи Социјалистичке партије Србије

Органи Социјалистичке партије Србије су Конгрес, Главни одбор, председник, председништво,
Извршни одбор Главног одбора, Статутарна комисија и Надзорни одбор.
Конгрес је највиши орган странке и по правилу се одржава сваке четврте године.
Главни одбор је највиши орган странке између два конгреса.
Председник странке представља, заступа и руководи странком. Мандат председникa траје
четири године.
Председништво је политичко-оперативни орган странке који чине: Председник странке;
заменик председника; потпредседници Главног одбора; председник Извршног одбора Главног
одбора странке и др.
Извршни одбор Главног одбора је извршни орган странке који спроводи политику странке.
Његовим радом руководи председник Извршног одбора Главног одбора.
Статутарна комисија је независан и самосталан орган партије који тумачи Статут и општа
правна акта странке.
Надзорни одбор контролише употребу финансијских средстава странке, употребу и коришћење
имовине странке у целини, било да је власништво странке или странка њоме располаже по
неком другом основу.
Посебни облици организовања чланства
Социјалистичка омладина Србије је посебан облик организовања и деловања странке.
Подмладак странке чине чланови до навршене 30. године.
Форум жена је посебан облик организовања и деловања странке који ради на афирмацији
заштите права жена, породице и полне равноправности.
Политички савет странке је саветодавно тело странке који се сазива ради разматрања
стратешких питања државног и привредног развоја, појединих важних пројеката, одлука или
иницијатива које, у вези с тим, странка жели да покрене.
Посланици странке у Народној скупштини Републике Србије организују се у Посланичку
групу социјалиста чији чланови расправљају о свим питањима која су на дневном реду
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Народне скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе у складу са Програмом странке
и усвојеним ставовима Главног одбора странке и Председништва странке.
Територијални органи Социјалистичке партије Србије у општини, граду и покрајини су
изборна конференција, одбор, председник и извршни одбор.
g)

Општи акти Социјалистичке партије Србије

Општа акта у складу са одредбама члана 40, 43. и 52. Статута Социјалистичке партије Србије
доносе надлежни органи странке: Конгрес, Главни одбор, Извршни одбор Главног одбора.
Социјалистичка партија Србије је донела следеће опште акте: Програм; Статут; Правилник о
систематизацији послова стручне службе Главног одбора странке; Правилник о рачуноводству
и рачуноводственим политикама; Правилник о дисциплинском поступку; Правилник о
изборима у Социјалистичкој партији Србије; Правилник о организовању и раду организација
Социјалистичке партије Србије и др.
Међутим, Социјалистичка партија Србије није донела следеће опште акте предвиђене
Статутом странке а који су у вези са имовином и финансирањем странке, и то: Правилник о
начину коришћења и управљања имовином (члан 73.) и Правилник о чланарини (члан 74.).
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није донела опште акте - Правилник о начину коришћења и
управљања имовином и Правилник о чланарини, чије доношење је предвиђено одредбама чл. 73.
и 74. Статута Социјалистичке партије Србије.
Препорука 1:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије да донесе опште акте - Правилник о начину
коришћења и управљања имовином и Правилник о чланарини, у складу са својим Статутом.
h)

Улози оснивача

Вредност улога оснивача Социјалистичке партије Србије на дан 31.12.2014. године исказана у
финансијским извештајима за 2014. годину износи 46.019 хиљада динара. Веза, Напомена
1.6.4.
i)

Информатичка инфраструктура

Социјалистичка партија Србије поседује информатичку инфраструктуру која обухвата
умрежене десктоп рачунаре и један сервер за интерну употребу, оперативне системе на њима и
апликативни софтвер отвореног кода, као и штампаче.
Правилником о систематизацији послова Стручне службе Главног одбора Социјалистичке
партије Србије није предвиђено радно место за информатичке послове.
На основу Уговора о раду једно запослено лице на пословима саветника у Стручној служби
Главног одбора странке је задужено за одржавање веб-сајта.
j)

Надзор над законитошћу рада политичких странака

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 чл. 32. и 34. Закона о финансирању политичких активности и члана 10. став 1. тачка
10. Закона о Државној ревизорској институцији.
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1.2. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ И ОКВИР ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
Социјалистичка партија Србије води пословне књиге у складу са Законом о рачуноводству 8,
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 лица 9, Правилником о Контном оквиру и садржини
рачуна у Контном оквиру за друга правна лица10 и Правилником о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица 11, као и Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама који је донео Извршни одбор Главног одбора Социјалистичке
партије Србије дана 25. октобра 2014. године.
Финансијски извештаји за 2014. годину
Финансијске извештаје за 2014. годину, у коме су расходи већи од прихода за 60.298 хиљада
динара, усвојио је Надзорни одбор Социјалистичке партије Србије, доношењем Одлуке 0700
Бр. 359/2 од 25.06.2015. године, коју је потписао председник Надзорног одбора, са позивом на
одредбе члана 42. Статута Социјалистичке партије Србије донетог на Деветом конгресу
странке који је одржан 14. децембра 2014. године.
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2014. годину, потписани квалификованим
електронским потписом законског заступника – Председника Социјалистичке партије Србије,
достављени су Агенцији за привредне регистре у електронском облику у року из члана 33.
Закона о рачуноводству.
На основу Закона о рачуноводству, законски заступник странке је дао Изјаву од 25. јуна 2015.
године, која је достављена Агенцији за привредне регистре по усвојеном финансијском
извештају за 2014. годину, да одлука о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском
извештају није донета, јер нема средстава из којих би се извршило покриће губитка.
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
Правилником о систематизацији послова Стручне службе Главног одбора Социјалистичке
партије Србије није предвиђено радно место за књиговодствене послове.
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја поверено је агенцији за
канцеларијско-административне послове “Накса” из Београда.
Сектoр за опште, правне и материјално-финансијске послове, у оквиру којег је организовано
одељење за материјално-финансијске послове, евидентира настале пословне промене, врши
плаћања, обрачун зарада, комплетира документацију и исту прослеђује на књижење агенцији
која је ангажована за вођење пословних књига.
„Службени гласник РС“, бр. 62/2013
„Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 95/2014
10
„Службени гласник РС“, бр. 137/2014
11
„Службени гласник РС“, бр. 137/2014
12
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 25/2012 и 31/2013
8
9
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Одговорно лице за састављање финансијских извештаја је директор Стручне службе Главног
одбора странке.
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 странке, које чине: дневник, главна
књига и помоћне књиге.
Пословне књиге странке воде се по систему двојног књиговодства, коришћењем
рачуноводственог информационог система - рачуноводственог софтвера.
Главна књига је јединствена на нивоу странке и представља основ за састављање финансијских
извештаја. Помоћне књиге су усклађене са главном књигом.
Помоћне књиге се воде за основна средства, купце, добављаче, донације, зараде, остварене
приливе, благајну готовине и др.
Рачуноводствене политике
Социјалистичка партија Србије приликом састављања финансијских извештаја примењује
рачуноводствене политике којима је регулисано признавање, укидање признавања, мерење и
процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода.
У наставку се даје преглед значајнијих рачуноводствених политика:
Корекција грешака које су настале у једном, а уочене у наредном обрачунском периоду
Корекција материјално значајних грешака из ранијег периода врши се корекцијом почетног
стања нераспоређеног добитка, односно губитка у периоду у ком су утврђене.
Нематеријална имовина
Нематеријална средства се, након почетног признавања, одмеравају по набавној вредности
умањену за целокупну амортизацију и све губитке од умањења вредности.
Амортизација нематеријалне имовине врши се применом стопе утврђене по основу
процењеног корисниког века трајања средства, а ако није могућа поуздана процена века
трајања, нематеријална имовина се амортизује у периоду од десет година.
Некретнине, постројења и опрема
Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији материјална
средства која се држе за употребу у пословне сврхе и са којима се очекују будуће економске
користи у периоду дужем од једног обрачунског периода.
Почетно признавање некретнина, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање
као стално средство, а набављени су куповином врши се у висини набавне вредности односно
по цени коштања коју чини фактурна вредност умањена за рабат исказан у фактури и увећана
за зависне трошкове набавке.
Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме набављењене трансакцијом
финансијског лизинга врши се по фер или садашњој вредности минималних плаћања (уколико
је ова вредност нижа), увећане за износ свих иницијалних директних трошкова корисника
лизинга.
Вредновање некретнина, постројења и опреме након почетног признавања врши се по набавној
вредности односно цени коштања за средства, умањеној за целокупну акумулирану исправку
вредности по основу амортизације и евентулане губитке по основу умањења вредности.
Амортизација
Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа:
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Назив основног средства
Грађевински објекти
Путнички аутомобили
Канцеларијски намештај
Рачунари и слично
Мултифункцијски уређаји

Стопа амортизације
2,5%
10%
10%
20%
33,33%

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа
средстава (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају
се у билансу успеха одговарајућег периода.
Потраживања
Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца у земљи и иностранству по
основу продаје, из специфичних послова као и друга потраживања са роком доспелости за
наплату до годину дана.
Отпис краткорочних потраживања и пласмана код којих постоји вероватноћа ненаплативости
врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност наплате извесна
и докуметнована отпис врши директним отписивањем.
Обавезе
Обавезе се процењују у висини номиналне вредности проистекле из одговарајуће трансакције,
према веродостојним исправама. Обавезе код којих је истекао рок застарелости уносе се у
остале приходе.
Капитал
Капитал је сопствени извор финансирања имовине који представља остатак имовине после
одбитка свих његових обавеза.
Губитак из ранијих година и текуће године представља исправку вредности капитала.
Приходи и расходи
Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који за
последицу има повећање капитала.
Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода који доводи до
смањења капитала.
Приходи и расходи се класификују као пословни приходи и расходи, финансијски приходи и
расходи и други приходи и расходи.
Пословне приходе чине приходи од издавања имовине у закуп, приходи од донација, други
пословни приходи.
Финансијски приходи се односе на приходе од камата, позитивне курсне разлике, позитивне
ефекте по основу валутне клаузуле и остали финансијски приходи.
Остале приходе чине добици од продаје нематеријалних улагања и основних средстава,
приходи од смањења обавеза, приходи од наплаћених отписаних потраживања и други
приходи.
Пословне расходе чине расходи директног материјала и други пословни расходи (трошкови
осталог материјала, производне услуге, резервисања, амортизација, нематеријални трошкови,
порези и доприноси пословног субјекта и трошкови зарада).
Финансијске расходе чине расходи по основу камата, негативне курсне разлике, негативни
ефекти по основу валутне клаузуле, као и остали финансијски расходи.
Губици по основу продаје основних средстава, осим ефеката по основу валутне клаузуле,
расходи директних отписа потраживања, признају се по обрачунатим износима.
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Расходи по основу обезвређења имовине чине негативни ефекти, и то: по основу обезвређења
основних средстава, потраживања и финансијских пласмана.
1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Статутом Социјалистичке партије Србије је прописано да Председништво странке предлаже
финансијски план (члан 49. тачка 5.), а да Извршни одбор Главног одбора странке усваја
финансијски план (члан 52. алинеја 19).
У поступку ревизије је утврђено да Председништво странке није предложило финансијски
план странке за 2014. годину, а Извршни одбор Главног одбора странке није усвојио
финансијски план странке за 2014. годину, у складу са одредбама члана 49. тачка 5. и члана 52.
алинеја 19. Статута Социјалистичке партије Србије.
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није донела и усвојила финансијски план за 2014. годину, у
складу са одредбама члана 52. алинеја 19. Статута Социјалистичке партије Србије.
Препорука 2:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије да доноси и усваја годишњи финансијски план
како би се обезбедила транспарентност у прибављању и трошењу средстава за рад.
1.4. 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.
Социјалистичка партија Србије је својим Статутом уредила да Надзорни одбор контролише
употребу финансијских средстава странке, употребу и коришћење имовине странке у целини,
било да је власништво странке или странка њоме располаже по неком другом основу, подноси
извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања по правилу, два пута годишње
Главном одбору странке.
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
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, наведене у Напоменама: 1.1.g), 1.3., 1.5., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.6., 1.6.8., 1.6.10.,
1.7.1.Ic), 1.7.1.IIb), 1.7.5., 1.7.6. и 1.8., на основу којих је утврђено да Социјалистичка партија
Србије није успоставила адекватан систем интерне контроле.
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није успоставила адекватан систем интерне контроле и
уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као
и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, супротно одредбама
члана 7. Закона о рачуноводству.
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1.5. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
Одлуком директора Стручне службе Главног одбора Социјалистичке партије Србије 0800 Бр.
1253/1 од 30.12.2014. године, образоване су четири пописне комисије ради вршења редовног
пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2014. године, међутим попис имовинe
и обавеза странке за 2014. годину није извршен, као ни усклађивање књиговодственог стања
имовине и обавеза са стварним стањем на дан биланса.
У Билансу стања на дан 31.12.2014. године, приказана је имовина странке у износу од 88.187
хиљада динара и обавезе из пословања у износу од 182.130 хиљада динара.
Социјалистичка партија Србије није евидентирала у пословним књигама и приказала у
финансијским извештајима: 21 непокретност коју користи и на којима има право својине,
укупне површине 11.924 m2 и 16 путничких моторних возила у свом власништву која поседује
и користи. Веза, Напомена 1.6.1.
Одредбама члана 16. став 2. Закона о рачуноводству 13 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.
Одредбама члана 2. став 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем 14 прописано је да правно лице врши годишњи
попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши попис.
Имовина која је предмет пописа према овом Правилнику обухвата: нематеријалну имовину,
некретнине, инвестиционе некретнине, постројења, опрему, биолошка средства, залихе
материјала, недовршену производњу, готове производе и робу, стална средства намењена
продаји и средства пословања које се обуставља, финансијске пласмане и потраживања и
готовинске еквиваленте и готовину.
Обавезе које су предмет пописа јесу дугорочне и краткорочне обавезе.
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије
Србије од 25.10.2014. године, чланом 12. је прописано да се стање имовине и обавеза у
рачуноводству усклађује најмање једном годишње са стварним стањем које се утврђује
пописом.
У току трајања ревизије, дана 14.07.2015. године, на захтев чланова ревизорског тима, одржан
је састанак у просторијама странке коме су, осим чланова ревизорског тима, у име странке
присуствовали: руководилац Одељења за материјално-финансијске послове, председник
Комисије за попис некретнина и опреме, председник Комисије за попис пласмана и
потраживања, председник Комисије за попис новчаних средстава, готовине и готовинских
еквивалената и председник Комисије за попис обавеза по свим основама.
На састанку су, на питања чланова ревизорског тима, председници комисија и руководилац
Одељења за материјално-финансијске послове одговорили следеће:
1. Ниједна комисија није донела план рада по којем треба да изврши попис својих позиција,
иако је наведена обавеза прописана Oдлукoм о образовању комисија за попис имовине и
обавеза од 30.12.2014. године;
2. Директор странке није у року од три дана од дана доношење наведене одлуке, ни касније,
издао упутство за извршење пописа, иако је ова обавеза прописана наведеном одлуком;
3. Разлози због којих пописне комисије нису извршиле попис до 20.01.2015. године, који је
одређен наведеном одлуком, јесу што председници и чланови комисија нису имали времена да
врше попис у 180 општинских одбора, јер су били ангажовани на другим битним пословима
(кампања за изборе и др.);

13
14

„Службени гласник РС", бр. 62/2013
„Службени гласник РС", бр. 118/2013 и 137/2014
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4. Ниједна пописна комисија није започела попис имовине и обавеза странке на дан 31.12.2014.
године, нити је започет нити вршен попис благајне на дан 31.12.2014. године;
5. Није вршено усаглашавање са купцима и добављачима по основу потраживања, односно
обавеза ни током 2014. године ни после 31.12.2014. године.
На основу наведеног, у поступку ревизије је утврђено да, осим донете одлуке директора
Стручне службе Главног одбора странке о образовању пописних комисија, директор није донео
упутство за извршење пописа, а пописне комисије нису донеле своје планове рада по којем
треба да изврше попис својих позиција.
Такође, у поступку ревизије је утврђено да:
1. Социјалистичка партија Србије, као поверилац, није пре састављања финансијских извештаја
доставила својим дужницима стање неплаћених рачуна ради усаглашавања потраживања и
обавеза у износу од 69.134 хиљаде динара, супротно одредбама члана 18. став 2. Закона о
рачуноводству;
2. је Социјалистичка партија Србије сачинила Напомене уз финансијске извештаје за 2014.
годину у којима није обелоданила неусаглашена потраживања по основу продаје у укупном
износу од 69.134 хиљаде динара и обавезе из пословања у износу од 182.130 хиљада динара,
супротно одредбама члана 18. став. 4. Закона о рачуноводству. Веза, Напомене 1.6.2. и 1.6.6.
Одредбама члана 18. Закона о рачуноводству је прописано 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.), као и да су
правна лица која састављају Напомене уз финансијске извештаје дужна да у том извештају
обелодане неусаглашена потраживања и обавезе у укупном износу (став 4.).
На основу наведеног утврђено је:
1. Социјалистичка партија Србије није извршила годишњи попис имовине и обавеза приказаних
у Билансу стања за 2014. годину, и то имовине у износу од 88.187 хиљада динара и обавеза из
пословања у износу од 182.130 хиљада динара, и није извршила годишњи попис 21
непокретности укупне површине 11.924 m2 и 16 путничких моторних возила, који нису ни
евидентирани у пословним књигама и приказани у финансијским извештајима, због чега није
утврдила стварно стање имовине и обавеза и није извршила усклађивање књиговодственог
стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2014. године, супротно
одредбама члана 16. Закона о рачуноводству, члана 2. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и члана 16.
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије
Србије.
2. Социјалистичка партија Србије као поверилац, није пре састављања финансијских
извештаја доставила својим дужницима стање неплаћених рачуна ради усаглашавања
потраживања по основу продаје у износу од 69.134 хиљаде динара, супротно одредбама члана
18. став 2. Закона о рачуноводству.
3. Социјалистичка партија Србије није у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014.
годину, обелоданила неусаглашена потраживања по основу продаје у укупном износу од 69.134
хиљаде динара и обавезе из пословања у износу од 182.130 хиљада динара, супротно одредбама
члана 18. став. 4. Закона о рачуноводству.
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1.6. ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА
1.6.1. Некретнине, постројења и опрема (група рачуна 02)

Некретнине, постројења и опрема
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Укупно

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

96.451
38.710
135.161

96.451
38.447
134.898

(43.503)
(32.204)
(75.707)
59.454

(41.092)
(30.497)
(71.589)
63.309

Исправка вредности
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Укупно
Свега:

Промене на грађевинским објектима и опреми у току 2014. године исказане су у следећем
прегледу:
Повећање у
2014. години

Грађевински објекти

Почетно стање
01.01.2014.
55.359

Смањење у
2014. години
2.411

Стање
31.12. 2014.
52.948

Постројења и опрема
Укупно:

7.950
63.309

263
263

1.707
4.118

6.506
59.454

Опис

У току 2014. године није било повећања набавне вредности грађевинских објеката.
Исправка вредности грађевинских објеката на дан 31. децембра 2014. године износи 43.503
хиљаде динара, од чега у 2014. години повећање исправке вредности износи 2.411 хиљада
динара, по основу обрачунате амортизације.
Набавна вредност опреме је повећана у току 2014. године у износу од 263 хиљаде динара.
Исправка вредности опреме на дан 31. децембра 2014. године износи 32.204 хиљаде динара, од
чега у 2014. години повећање исправке вредности по основу обрачунате амортизације износи
1.707 хиљада динара.
Годишњи попис некретнина, постројења и опреме са стањем на дан 31.12.2014. године није
извршен. Веза, Напомена 1.5.
Социјалистичка партија Србије није донела Правилник о начину коришћења и управљања
имовином. Веза, Напомена 1.1.g)
Грађевински објекти
Структура грађевинских објеката исказаних у пословним књигама је следећа:
Ималац
права

Врста
права
својина

Булевар Михаила
Пупина 6/2 Нови Сад

Република
Србија
АП
Војводина

у 000 динара
Садашња
Облик
вредност
својине
31.12.2014.
државна РС
23.439

својина

јавна

Балзакова 14
Нови Сад

Република
Србија

корисник

државна РС

Рб

Опис

Адреса

1.

Пословни
простор
Пословни
простор

Модена 5 Нови Сад

Гаража

2.
3.

3.180
411
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4.

Гаража

Пословни
простор
Укупно 1 - 5:
6. Пословни
простор
7. Пословни
простор
8. Пословни
простор
9. Локал
5.

Укупно 6 - 7:
Свега I+II:

Јеврејска 38 Нови
Сад
Вожда Карађорђа 11
Ниш - Бубањ
Рада Јовановића 3
Сопот
Војвођанска 79
Сурчин
Братства и јединства
5 Алибунар
Вишеградска 3/7
Београд

СПС
покрајинска
организација
за Војводину
СПС Главни
одбор

право
коришћења

државна РС

1.932

право
коришћења

државна РС

2.696

Физичко лице

својина

приватна

ГО Сурчин

право
коришћења
својина

државна РС

2.547

други
облик
други
облик

1.014

СПС ОО
Алибунар
СПС ОО
Савски венац

својина

31.658
2.396

15.333
21.290
52.948

Социјалистичка партија Србије је у својим пословним књигама, на рачунима групе 02 Некретнине, постројења и опрема, исказала 9 непокретности, укупне садашње вредности на
дан 31.12.2014. године од 52.948 хиљада динара, од чега за 5 непокретности које се налазе у
Новом Саду (четири) и Нишу (једна), укупне садашње вредности 31.658 хиљада динара,
странка не поседује доказ о власништву а преостале 4 непокретности, у Сопоту, Сурчину,
Алибунару и Савском венцу, укупне вредности 21.290 хиљада динара, странка је прибавила
куповином на основу купопродајних уговора из 2013. године. Од наведене 4 непокретности
које су прибављене куповином, странка за једну непокретност има уписано право својине у
надлежној служби за катастар непокретности у 2013. години, за једну непокретност у 2015.
години, док за преостале две непокретности још увек нема уписано право својине у катастру
непокретности.
По захтеву Државне ревизорске институције, Социјалистичка партија Србије је у поступку
ревизије доставила на увид евиденцију - табеларни преглед непокретности које користи по
стању на дан 31. децембра 2014. године, према којој странка користи 166 непокретности које се
налазе у 156 општина у Републици Србији.
У наставку је дат преглед основа коришћења непокретности односно преглед права која
Социјалистичка партија Србије има на непокретностима које користи, према евиденцији
странке:
Врста права на
непокретностима
својина
коришћење
државина
остали основи
Укупно

Укупан број
непокретности
25
55
44
42
166

Број непокретности
евидентираних у
пословним књигама
4
2
0
3
9

Број непокретности
које нису евидентиране
у пословним књигама
21
53
44
39
157

Остали основи коришћења непокретности су: закуп, коришћење без надокнаде и др.
На основу напред наведеног, Социјалистичка партија Србије има право својине на 25
непокретности које користи, од чега су 4 непокретности, које су прибављене куповином,
евидентиране у пословним књигама странке (наведене у претходном прегледу), а 21
непокретност није евидентирана у пословним књигама странке и исказана у финансијским
извештајима странке за 2014. годину.
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У наставку се даје преглед 21 непокретности које Социјалистичка партија Србије користи и на
којима има право својине, а које нису евидентиране у пословним књигама странке:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Град/
Општина

Улица и број

Површина (m2)

Град Београд
Сремска
Митровица
Жабари
Куршумлија
Прокупље
Трстеник
Шабац
Вождовац
Палилула

Студентски трг 15
Светог Димитрија 15

3.008
1.275

Кнеза Милоша 47
Косовска 21
Трг Топличких јунака 16
Кнегиње Милице 9
Лазе Лазаревића 5
Мурска 14
Мије Ковачевића 10а/24

518
709
177
713
1.026
992
85

Чукарица
Лесковац
Чачак
Крушевац
Голубац
Петровац
(на Млави)
Краљево
Суботица
Црна Трава
Сурдулица
Нова Варош
Аранђеловац
Укупно:

Пожешка 83а
Стојана Љубића 12
Господар Јованова 2
Обилићева 30
Цара Лазара 2/I
Српских владара 163
Милана Топлице 6
Трг Цара Јована Ненада 15
Трг Милентија Поповића бб
Српских владара 15
Карађорђева бб
Кнеза Михајла 108

553
474
416
400
302
300
326
165
113
173
21
178
11.924

Број
парцеле

Број листа
непокретн.

794
4331

1280
8659

6368
1699
5111
5216
3122
2326
2724
481
2762
9033
8036/1
4179
прибављен куповином
2008. године
13165/2
2467
5421
21160
751
3502
1504
6513
6124/2
2731
405/3
2310
1026
3723/3
17048
1073
942/7
5020/9

Тржишна
вредност
(EUR)
4.332.284

1.389.850
105.000
719.576

3051
12137
300
1035
1404
60
6.546.710

На напред наведеним непокретностима Социјалистичка партија Србије има уписано право
својине у катастру непокретности на дан 31.12.2014. године за 20 непокретности и право
својине на основу закљученог уговора о куповини непокретности за 1 непокретност.
Ове непокретности, Социјалистичка партија Србије је почела да користи у претходном
периоду, почев од свог оснивања 1990. године и касније.
Укупна површина наведених непокретности према подацима из евиденције Социјалистичке
партије Србије, Преписа листа непокретности, Решења катастра непокретности, поднетих
пореских пријава за порез на имовину, уговора о купопродаји непокретности и налаза вештака
о процени вредности, износи 11.924 m2.
Тржишна вредност за четири непокретности наведене у прегледу у укупном износу од
6.546.710 EUR, исказана је на основу налаза сталног судског вештака о извршеној процени
тржишне вредности непокретности за три непокретности, а за једну непокретност на основу
уговора о куповини непокретности. За осталих 17 непокретности, у поступку ревизије нису
дати на увид докази о вредности непокретности.
Према средњем курсу EUR на дан 31.12.2014. године, динарска противвредност процењене
тржишне вредности, наведене четири непокретности које нису евидентиране у пословним
књигама од 6.546.710 EUR, износи 792.879 хиљада динара и вишеструко је већа од укупне
вредности имовине евидентиране у пословним књигама и приказане у финансијским
извештајима, која на дан 31.12.2014. године износи 88.187 хиљада динара.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству, је прописано да правна лица и предузетници
општим актом, уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање пословних промена.
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Према одредбама члана 22. Закона о рачуноводству, 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.
У складу са одредбама члана 14. став 1-3. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица 15 и члана 19. став 1. и 2. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије, наведене непокретности –
грађевински објекти, као дугорочна материјална имовина коју поседује странка за обављање
својих активности, која ће се користити дуже од једне године и која је намењена за коришћење
на трајној основи, испуњава услове за признавање као средство јер за исте постоји вероватноћа
прилива будуће економске користи у периоду дужем од годину дана и постоји могућност
поузданог мерења вредности ових средстава.
Одредбама члана 5. став 1. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном
оквиру за друга правна лица 16, прописано је да друга правна лица на рачунима групе 02 Некретнине, постројења и опрема, исказују земљишта, грађевинске објекте, инвестиционе
некретнине, постројења и опрему у власништву.
Социјалистичка партија Србије није извршила годишњи попис 21 непокретности укупне
површине 11.924 m2 које нису евидентиране у пословним књигама и приказане у финансијским
извештајима, због чега није утврдила стварно стање ове имовине и није извршила усклађивање
књиговодственог стања ове имовине са стварним стањем на дан 31.12.2014. године. Веза,
Напомена 1.5.
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није евидентирала у пословним књигама и приказала у
финансијским извештајима, 21 непокретност коју користи и на којима има право својине,
укупне површине 11.924 m2, од којих четири непокретности имају процењену тржишну
вредност од 6.546.710 EUR или 792.879 хиљада динара, која је вишеструко већа од укупне
вредности имовине евидентиране у пословним књигама и приказане у финансијским
извештајима у износу од 88.187 хиљада динара, противно одредбама члана 7. и 22. Закона о
рачуноводству, члана 14. став 1-3. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица, члана 5. став 1. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица и члана 19. став 1. и 2. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
Опрема
Структура опреме исказане у пословним књигама је следећа:
Р.б. Марка и модел возила
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15
16

Mitsubishi Lancer
Volkswagen Golf 5
Citroen C5
Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI
Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI
Škoda Superb Elegance 2.0 TDI
Škoda Superb Elegance 2.0 TDI
Телевизор „Toshiba”
Мултифункцијски уређај
Укупно:

Набавна
вредност
1.147
678
747
1.782
1.782
3.102
3.102
82
182
12.604

Исправка
вредности
459
226
167
1.003
1.003
1.592
1.592
16
40
6.098

у 000 динара
Садашња вредност
31.12.2014.
688
452
580
779
779
1.510
1.510
66
142
6.506

„Службени гласник РС", бр. 118/2013 и 95/2014
„Службени гласник РС", бр. 137/2014
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Од укупно исказане опреме у вредности од 6.506 хиљада динара, на путничка моторна возила
се односи 6.298 хиљада динара која су набављена претходних година, од чега су четири
путничка возила марке Škoda набављена путем финансијског лизинга од UniCredit Leasing
Srbija д.о.о. Београд.
У току 2014. године набављени су телевизор Toshiba и мултифункцијски уређај, чија садашња
вредност износи 208 хиљада динара.
У пословним књигама је евидентирана и опрема која је у потпуности амортизована ранијих
година укупне набавне вредности од 26.107 хиљада динара. Наведена опрема се састоји од
канцеларијске опреме, намештаја, птт опреме и рачунара.
У поступку ревизије је утврђено да Социјалистичка партија Србије користи још 16 путничких
моторних возила која су у њеном власништву, регистрована на Главни одбор странке, а која
нису евидентирана у пословним књигама странке. Корисници наведених возила су општински
и градски одбори Социјалистичке партије Србије. Возила су стечена у периоду од 1997. до
2009. године.
У следећој табели дат је преглед путничких моторних возила која нису евидентирана у
пословним књигама странке:
Р.
б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Марка и модел возила

Корисник возила

Застава Yugo Florida 1,4
Škoda Fabia 1,4TDI
Застава Yugo Tempo 1,1
Застава 128 Skala CPZK
Dacia Logan 1,4 MPI
Застава 101 Skala 55
Застава 101 Skala 55
Застава Florida 1,3
Застава 101 Skala
Lada Niva 1600
Застава 101 Skala
Lada Niva 21213
Застава Florida IN 1,3
Volkswagen Golf
Škoda Fabia 1,9 SDI
Škoda Octavia 1.9 TDI
Укупно:

ОО СПС Горњи Милановац
Градски одбор СПС Чачак
Градски одбор Смедерево
ОО СПС Књажевац
ОО СПС Шабац
ОО СПС Жагубица
ОО СПС Мали Зворник
ОО СПС Сопот
ОО СПС Љубовија
Градски одбор СПС Пирот
ОО СПС Апатин
ОО СПС Ивањица
Градски одбор Крагујевац
Градски одбор Лесковац
Градски одбор Нови Сад
ОО СПС Ваљево

Година
стицања
2000
2008
2000
1997
2008
2009
2002
2000
2000
1999
1999
1999
2005
2000
2005
2009

Важење
регистрације
06.06.2015.
22.10.2015.
15.04.2015.
04.10.2015.
24.12.2015.
24.04.2016.
09.05.2015.
08.06.2016.
10.07.2016.
01.06.2016.
31.03.2016.
06.10.2018.
15.01.2016.
21.07.2016.
03.06.2015.
11.09.2015.

у 000 динара
Набавна
вредност

1.094

743

508

1.494
3.839

За возила исказана у горе наведеној табели, Социјалистичка партија Србије поседује
веродостојну документацију о набавној вредности за четири возила која су прибављена
куповином, у укупној вредности 3.839 хиљада динара, а за осталих дванаест возила странке
није обезбедила доказе о њиховој вредности.
Наведена путничка моторна возила – опрема, као дугорочна материјална имовина коју
поседује странка за обављање својих активности, за коју се очекује да ће се користити дуже од
једне године и која је намењена за коришћење на трајној основи, испуњава услове за
признавање као средство јер за исте постоји вероватноћа прилива будуће економске користи у
периоду дужем од годину дана и постоји могућност поузданог мерења вредности ових
средстава, у складу са одредбама члана 14. став 1-3. Правилника о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима микро и других правних лица и члана 19. став 1. и 2. Правилника о рачуноводству
и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
Социјалистичка партија Србије није извршила годишњи попис 16 путничких моторних возила
која нису евидентирана у пословним књигама и приказана у финансијским извештајима, због
чега није утврдила стварно стање ове имовине и није извршила усклађивање књиговодственог
стања ове имовине са стварним стањем на дан 31.12.2014. године. Веза, Напомена 1.5.
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На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није евидентирала у пословним књигама и приказала у
финансијским извештајима, 16 путничких моторних возила у свом власништву која поседује и
користи, од којих четири возила имају набавну вредност од 3.839 хиљада динара, а за
дванаест возила није обезбедила доказе о њиховој вредности, противно одредбама члана 7. и
22. Закона о рачуноводству, члана 14. став 1-3. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица, члана 5. став 1. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица и члана 19. став 1. и 2. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
Препорука 3:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије да евидентира у својим пословним књигама
непокретности и моторна возила које користи и на којима има право својине.
1.6.2. Потраживања по основу продаје (група рачуна 20)

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи
Исправка вредности потраживања од продаје
Исправка грешака из ранијих година
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

69.134
(46.749)
0
22.385

90.372
(80.135)
9.948
20.185

Купци у земљи
Потраживања по основу продаје у износу од 69.134 хиљаде динара се односе на потраживања
по испостављеним фактурама закупцима на основу закључених уговора о давању у закуп
пословног простора. Веза, Напомена 1.7.2.
У наставку је приказан преглед девет највећих исказаних потраживања по основу закупнина у
укупном износу од 56.159 хиљада динара, која чине 81,23% ових потраживања, и то:
Р.б. Назив закупца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„ЈМУ Радио Телевизија Србије“
„Алфа БК Универзитет“
„ЈМУ РТВ Војводине“
Град Крагујевац – Градска управа
„Тимочка телевизија и радио“ Зајечар
„FLEX“ Fitness-Budo klub, Панчево
„Konsing group“ д.о.о. Београд
„Конзум Лав“ д.о.о. Ужице
„ПР РТВ Лав“ Ужице
Укупно:

Потраживање
31.12.2014.
19.635
15.920
9.694
3.751
1.691
1.463
1.430
1.348
1.227
56.159

Исправка
вредности
(18.215)
(15.920)
(9.592)
0
0
0
0
(1.232)
0
(44.959)

у 000 динара
Стање
31.12.2014.
1.420
0
102
3.751
1.691
1.463
1.430
116
1.227
11.200

Преостали износ потраживања од 12.975 хиљада динара се односи на евидентирана
потраживања по основу услуга закупа од још 109 закупаца.
У поступку ревизије је утврђено да Социјалистичка партија Србије није извршила годишњи
попис потраживања по основу продаје у износу од 69.134 хиљаде динара и није ускладила
стање ових потраживања по књигама са стањем по попису на крају пословне године. Веза,
Напомена 1.5.
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Одредбама члана 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 као и да у Напоменама уз финансијске извештаје
обелодане неусаглашена потраживања и обавезе у укупном износу.
У поступку ревизије утврђено је да Социјалистичка партија Србије није извршила
усаглашавање потраживања од услуга закупа са дужницима на дан 31.12.2014. године у износу
од 69.134 хиљаде динара, као и да у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину није
обелоданила укупан износ неусаглашених потраживања од 69.134 хиљаде динара. Веза,
Напомена 1.5.
У циљу прибављања ревизијских доказа ради изражавања мишљења о финансијским
извештајима и правилности пословања Социјалистичке партије Србије у складу са
релевантним ISSAI/ISA стандардима, Државна ревизорска институција је у поступку ревизије
упутила захтеве за независну потврду стања потраживања/обавеза (конфирмацију) за
наведених девет највећих закупаца-дужника, од којих је седам доставило податке о стању
њихових обавеза према странци на дан 31.12.2014. године, како је приказано у следећем
прегледу:
у 000 динара
Стање ГК Конфир Више исказана
Р.
31.12.2014.
мација потраживања
Назив закупца
МБ
б.
1
2
1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„ЈМУ Радио Телевизија Србије“
„Алфа БК Универзитет“
„ЈМУ РТВ Војводине“
Град Крагујевац – Градска управа
„Тимочка телевизија и радио“ Зајечар
„FLEX“ Fitness-Budo klub, Панчево
„Konsing group“ д.о.о. Београд
„Конзум Лав“ д.о.о. Ужице
„ПР РТВ Лав“ Ужице
Укупно:

17644661
06968805
08859230
07184069
17431714
08694800
06968759
17448129
63062006

19.635
15.920
9.694
3.751
(1.691)
1.463
1.430
(1.348)
1.227
53.120

2.926
0
9.694
0
/
554
1.014
/
1.227
15.415

16.709
15.920
0
3.751
/
909
416
/
0
37.705

У наставку је приказан збирни преглед тражених и добијених конфирмација од закупаца:
Опис
Тражене конфирмације:
Није добијен одговор:
Добијен одговор:
од чега:
Потврђено стање:
Није потврђено стање:

Број
конфирмација
9
2
7
2
5

у 000 динара
Исказана % од укупно исказаних
потраживања потраживања од 69.134
56.159
81,23%
3.039
53.120
76,84%
10.921
42.199

61,04%

На основу напред наведеног, од тражених конфирмација за 9 закупаца у укупном износу
исказаних потраживања у пословним књигама Социјалистичке партије Србије од 56.159
хиљада динара, или 81,23% од укупно исказаних потраживања, одговор (независну потврду
стања) је дало 7 закупаца, по овим потраживањима у укупном износу од 53.120 хиљада динара
(76,84%), од чега је по две конфирмације потврђено стање потраживања странке од 10.921
хиљаде динара, а по пет конфирмација није потврђено стање потраживања странке од 42.199
хиљада динара, што чини 61,04% од укупно исказаних потраживања по овом основу на дан
31.12.2014. године од 69.134 хиљаде динара.
Према конфирмацијама разлика између стања потраживања по књигама Социјалистичке
партије Србије од 7 закупаца у износу од 53.120 хиљада динара и стања обавеза по књигама
закупаца у износу од 15.415 хиљада динара, износи 37.705 хиљада динара или 70,98%, колико
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су потраживања странке више исказана у односу на стање у књигама код 5 закупаца на дан
31.12.2014. године.
Због неизвршеног годишњег пописа потраживања, неизвршеног усаглашавања потраживања са
дужницима на дан 31.12.2014. године и значајних разлика између стања потраживања по
књигама Социјалистичке партије Србије и стања обавеза по књигама закупаца утврђених на
основу конфирмација, која износи 37.705 хиљада динара, нисмо могли да се уверимо у
истинитост исказаних потраживања од 5 закупаца у износу од 42.199 хиљада динара.
На основу наведеног утврђено је:
Потраживања од услуга закупа у износу од 42.199 хиљада динара, више су исказана за 37.705
хиљада динара од стања обавеза по књигама закупаца, које на основу конфирмација износи
4.494 хиљаде динара, па је исказани износ у финансијским извештајима непоуздан.
У поступку ревизије је утврђено да су потраживања по основу продаје од услуга закупа
некретнина, више исказана у пословним књигама и финансијским извештајима на дан
31.12.2014. године, за 790 хиљада динара, и то:
1. Потраживања од „KONSING GROUP“ д.о.о. Београд, исказана су у износу већем за 499
хиљада динара јер је:
- поред прокњижене фактуре бр. 197 од 30.06.2014. године на износ од 249 хиљада динара, за
услуге закупа за период април – јун 2014. године, у складу са Уговором о закупу од 20.03.2008.
године, у пословним књигама евидентирана и профактура бр. 121/1 од 01.04.2014. године,
издата у истом износу и по истом основу;
- поред прокњижене фактуре бр. 303/1 од 01.10.2014. године на износ од 250 хиљада динара, за
услуге закупа за период јул - септембар 2014. године, у складу са истим уговором, у пословним
књигама евидентирана и профактура бр. 197/1 од 01.07.2014. године, издата у истом износу и
по истом основу.
Такође, поред више исказаних потраживања, више су исказани и приходи од закупа за 416
хиљада динара и обавезе за порез на додату вредност за 83 хиљаде динара.
2. Потраживања од Канцеларије „Извршитељ“, власника Радише Перића из Пријепоља,
исказана су у износу већем за 291 хиљаду динара, без правног основа и веродостојних
рачуноводствених исправа, и то:
- потраживања у износу од 73 хиљаде динара, књижена налогом за књижење бр. 442 од
31.12.2014. године, са датумом промене 15.05.2014. године,
- потраживања у износу од 73 хиљаде динара, књижена налогом за књижење бр. 442 од
31.12.2014. године, са датумом промене 20.06.2014. године и
- потраживања у износу од 145 хиљада динара, књижена налогом за књижење бр. 381 од
31.12.2014. године, са датумом промене 01.12.2014. године, противно одредбама члана 8. и 22.
Закона о рачуноводству.
Такође, поред више исказаних потраживања, више су исказани и приходи у истом износу.
На основу наведеног утврђено је:
Потраживања по основу продаје од услуга закупа непокретности, више су исказана у
пословним књигама и финансијским извештајима на дан 31.12.2014. године за 790 хиљада
динара, више су исказани приходи од закупа за 707 хиљада динара и обавезе за порез на додату
вредност за 83 хиљаде динара, због књижења пословних промена на рачунима имовине,
обавеза и приходима без веродостојних рачуноводствених исправа, противно одредбама члана
8. и 22. Закона о рачуноводству.
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Исправка вредности потраживања од продаје
Стање исправки вредности потраживања од продаје на дан 31.12.2014. године износи 46.749
хиљада динара и односи се на исправке потраживања од 11 закупаца непокретности извршене
претходних година, од којих су највеће исправке за потраживања од: „ЈМУ Радио Телевизија
Србије“ у износу од 18.215 хиљада динара, „Алфа БК Универзитет“ од 15.920 хиљада динара,
„ЈМУ РТВ Војводине“ од 9.592 хиљаде динара и „Конзум ЛАВ“ д.о.о. Ужице од 1.232 хиљаде
динара.
У 2014. години почетно стање исправке вредности је 80.135 хиљада динара и извршено је
смањење (укидање) исправке вредности за укупан износ од 33.386 хиљада динара, по следећим
основама:
у 000 динара
Опис
Укупан износ
Смањење исправке вредности преко рачуна потраживања
30.025
(директан отпис – брисање купаца из књиговодствене евиденције)
Смањење исправке вредности у корист текућих прихода
2.609
(наплаћена отписана потраживања)
Смањење исправке вредности у корист прихода из претходног периода
752
(корекција резултата из претходног периода)
Укупно:

33.386

Највећи део извршеног смањења (укидања) исправке вредности у 2014. години у износу од
30.025 хиљада динара се односи на директан отпис потраживања – брисање купаца из
књиговодствене евиденције смањењем исправке вредности директно преко рачуна
потраживања од продаје.
У наставку је приказан преглед 3 појединачно највећа закупца, за које је извршен директан
отпис потраживања у укупном износу од 18.726 хиљада динара, и то:
у 000 динара
Р.б. Назив закупца
МБ
Износ укинуте ИВ
1.
„Rezime ART Hoteli“ д.о.о. Београд
20032944
15.266
2.
„Yutink“ д.о.о. Нови Сад
20029005
1.966
3.
„Авала плус“ д.о.о. Београд
06660754
1.494
Укупно:
18.726
Наведени закупци имају блокаду текућих рачуна по основу принудне наплате дужу од три
године. С обзиром да су наступиле објективне околности које указују да је немогућност
наплате извесна и да потраживања закупнине застаревају за три године, у складу са одредбама
члана 375. Закона о облигационим односима 17, у пословним књигама је извршен директан
отпис наведених потраживања, без писане одлуке одговорног лица Социјалистичке партије
Србије.
За преостали износ од 11.299 хиљада динара извршеног директног отписа потраживања, који
се односи на исправку вредности потраживања од 67 различитих закупаца, нису презентоване
веродостојне исправе и валидна документација која доказује старост и порекло исказаних
потраживања, као ни писана одлука одговорног лица Социјалистичке партије Србије да се
изврши директан отпис потраживања.
На дан 31.12.2014. године, у пословним књигама Социјалистичке партије Србије извршен је
директан отпис потраживања – брисање купаца из књиговодствене евиденције у укупном
износу од 11.299 хиљада динара, и то без:
- веродостојне исправе која садржи спецификацију појединачних потраживања и
процену износа сумњивих и спорних потраживања;
17
„Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“,
бр. 1/2003 – Уставна повеља)
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- веродостојне исправе и валидне документације која доказује старост и порекло
исказаних потраживања;
- веродостојне исправе о процени руководства о вероватној ненаплативости
појединачних материјално значајних потраживања и
- писане одлуке одговорног лица Социјалистичке партије Србије да се изврши директан
отпис потраживања,
супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству и члана 6. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
Одредбама члана 8. Закона о рачуноводству прописано је да се књижење пословних промена
на рачунима имовине, обавеза и капиталу, приходима и расходима врши на основу
веродостојних рачуноводствених исправа.
Социјалистичка партија Србије није интерним актима уредила поступак процене сумњивих и
спорних потраживања и степена њихове наплативости и поступак доношења одлуке
одговорног лица да се изврши директан отпис потраживања.
На основу наведеног утврђено је:
1. Социјалистичка партија Србије је извршила директан отпис потраживања – брисање
купаца из књиговодствене евиденције у укупном износу од 11.299 хиљада динара без:
-

веродостојне исправе која садржи спецификацију појединачних потраживања и
процену износа сумњивих и спорних потраживања;
веродостојне исправе и валидне документације која доказује старост и порекло
исказаних потраживања;
веродостојне исправе о процени руководства о вероватној ненаплативости
појединачних материјално значајних потраживања и
писане одлуке одговорног лица Социјалистичке партије Србије да се изврши директан
отпис потраживања,

супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству и члана 6. Правилника о рачуноводству
и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
2. Социјалистичка партија Србије није интерним актима уредила поступак процене сумњивих
и спорних потраживања и степена њихове наплативости и поступак доношења одлуке
одговорног лица да се изврши директан отпис потраживања.
Препорука 4:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије да интерним актима уреди поступак процене
сумњивих и спорних потраживања и степена њихове наплативости и поступак доношења
одлуке одговорног лица да се изврши директан отпис потраживања.
1.6.3. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24)

Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

1.569
0
1.158
2.727

1.173
7
495
1.675

Текући (пословни) рачуни
Структура аналитичких рачуна евидентираних у пословним књигама Социјалистичке партије
Србије, дата је у следећем прегледу:
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Опис
Текући (пословни) рачуни код домаћих банака
Делта есперо картица
Пренос средстава у оквиру истог правног лица
Прелазни рачун
Укупно:

Број
рачуна
115
1
1
1
118

у 000 динара
Износ
31.12.2014.
2.654
0
(1.085)
0
1.569

На основу закључених уговора са пословним банкама, Социјалистичка партија Србија има
евидентиране у пословним књигама следеће динарске текуће рачуне за финансирање редовног
рада Главног одбора, Покрајинског одбора, градских и општинских одбора као и за
финансирање трошкова изборне кампање, за које се даје преглед стања новчаних средстава на
дан 31.12.2014. године, како је евидентирано у пословним књигама, и то:
у 000 динара
Број
Износ
Пословна банка
Намена рачуна
рачуна 31.12.2014.
„АИК банка“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
1
3
„Alpha bank Srbija“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
5
25
„Banca Intesa“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
14
409
„Банка Поштанска штедионица“ ад Београд Финансирање редовног рада
5
71
„Чачанска банка“ а.д. Чачак
Финансирање редовног рада
1
0
„Erste bank“ а.д. Нови Сад
Финансирање редовног рада
4
0
„КБМ банка“ а.д. Крагујевац
Финансирање редовног рада
3
2
„Комерцијална банка“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
33
1.600
Изборна кампања
9
123
„НЛБ банка“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
3
24
„ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад
Финансирање редовног рада
6
81
„UniCredit bank Srbija“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
1
1
„Универзал банка“ а.д. Београд
Финансирање редовног рада
4
35
Министарство финансија-Управа за Трезор Финансирање редовног рада
1
49
„Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад
Финансирање редовног рада
22
231
Изборна кампања
3
0
Укупно:
115
2.654
На рачуну главне књиге број 241 – Текући (пословни) рачуни, се исказују:
a) За финансирање редовног рада:
- уплате средстава из јавних извора (буџета Републике Србије, буџета аутономне
покрајине, односно буџета локалних самоуправа) за финансирање редовног рада
Социјалистичке партије Србије, у складу са Законом о финансирању политичких
активности;
- уплате закупаца по рачунима испостављеним за закуп пословног простора у складу са
уговорима о закупу закљученим са Социјалистичком партијом Србије;
- уплате новчаних прилога правних лица, физичких лица и предузетника за финансирање
редовног рада Социјалистичке партије Србије;
- уплате банака по основу доспелих краткорочно орочених динарских депозита и
приписа камате, уплате Републичког завода за здравствено осигурање за боловања
преко 30 дана и др;
- исплате бруто зарада запосленима, путних трошкова, обавеза према добављачима,
пореских обавеза, средстава банкама на име орочавања депозита, пренос средстава
општинским и градским одборима и др.
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b) За финансирање трошкова изборне кампање:
- уплате средстава из јавних извора (буџета Републике Србије, буџета аутономне
покрајине, односно буџета локалних самоуправа) за финансирање трошкова изборне
кампање Социјалистичке партије Србије, у складу са Законом о финансирању
политичких активности;
- уплате новчаних прилога правних лица, физичких лица и предузетника за финансирање
трошкова изборне кампање Социјалистичке партије Србије;
- исплате обавеза према добављачима, путних трошкова, пренос средстава општинским
и градским одборима и др.
Социјалистичка партија Србије није извршила попис готовинских еквивалената и готовине на
дан 31.12.2014. године и није ускладила стање готовине по књигама са стањем по попису на
крају пословне године. Веза, Напомена 1.5.
У поступку ревизије утврђено је да је за 31 текући рачун, Социјалистичка партија Србије у
пословним књигама исказала стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014.
године у укупном износу од 1.110 хиљада динара, док према изводима пословних банака стање
новчаних средстава на истим рачунима износи 631 хиљаду динара. На наведени начин,
Социјалистичка партија Србије је у пословним књигама и финансијским извештајима исказала
стање готовине и готовинских еквивалената у износу већем за 479 хиљада динара, супротно
одредбама члана 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.
У наставку је приказан преглед утврђене разлике:
Намена рачуна
Изборна кампања
Финансирање редовног рада
Укупно:

Број
рачуна
5
26
31

Износ у ГК
31.12.2014.
121
989
1.110

Стање по
подацима банака
0
631
631

у 000 динара
Утврђена
разлика
121
358
479

Од утврђене разлике у стању готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014. године у
износу од 479 хиљада динара, део од 121 хиљаде динара се односи на утврђену разлику за 5
текућих рачуна који су отворени за потребе финансирања трошкова изборних кампања. На дан
31.12.2014. године није било новчаних средстава на тим рачунима, јер су након завршетка
изборне кампање ови рачуни угашени, о чему су банке издале потврде о гашењу рачуна.
У наставку је приказан преглед наведених пет угашених текућих рачуна за потребе
финансирања трошкова изборне кампање и како је приказано стање новчаних средстава у
пословним књигама на дан 31.12.2014. године, и то:
у динарима
Износ у ГК
Текући рачун број
Пословна банка
Опис - Намена
31.12.2014.
205-188895-77
Комерцијална банка
Земун - Избори 2013
113.784
355-3200227183-85
Војвођанска банка
Покрајински избори 2013
502
205-201453-39
Комерцијална банка
Вождовац - Избори 13/14
6.209
205-204819-29
Комерцијална банка
Аранђеловац избори
63
205-211312-47
Комерцијална банка
Мајданпек избори
362
Укупно:
120.920
Од преосталог износа утврђене разлике од 358 хиљада динара, која се односи на 26 текућих
рачуна за финансирање редовног рада Социјалистичке партије Србије, највећи део утврђене
разлике у износу од 295 хиљада динара се односи на више исказано почетно стање новчаних
средстава за 2014. годину на текућем рачуну Градског одбора (Београд) Социјалистичке
партије Србије бр. 205-25364-44 код „Комерцијалне банке“ а.д. Београд.
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На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије је за 31 текући рачун у пословним књигама и финансијским
извештајима приказала стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2014.
године у износу већем за 479 хиљада динара у односу на стање готовине према изводима
рачуна пословних банака, супротно одредбама члана 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.
У циљу спровођења ревизије, Државна ревизорска институција је у поступку ревизије упутила
захтев Народној банци Србије за достављање података о рачунима Социјалистичке партије
Србије, који су били отворени у 2014. години.
На основу добијених података од Народне банке Србије, утврђено је да Социјалистичка
партија Србије није у пословним књигама евидентирала 132 текућа рачуна, отворена код 15
пословних банака.
У даљем току ревизије, затражени су подаци од 15 пословних банака о стању и промету
средстава на наведеним рачунима. На основу добијених података од пословних банака, од
наведена 132 текућа рачуна, код 45 текућих рачуна остварен је промет и стање новчаних
средстава у 2014. години који није евидентиран у пословним књигама Социјалистичке партије
Србије, док код преосталих 87 текућих рачуна није било промета ни стања новчаних средстава
у 2014. години.
У наставку је приказан преглед текућих рачуна чије стање и промет нису евидентирани у
пословним књигама Социјалистичке партије Србије за 2014. годину:
у 000 динара
Број текућих
Почетно
Укупан промет
Укупан промет
Стање на дан
рачуна
стање
дугује (исплате) потражује (уплате)
31.12.2014.
45
243
10.689
10.627
181
87
0
0
0
0
132
243
10.689
10.627
181
За наведених 45 текућих рачуна, у поступку ревизије, Социјалистичка партија Србије је по
захтеву Државне ревизорске институције доставила изводе банака ових текућих рачуна и
рачуноводствену документацију која није књижена, на основу којих је утврђено да је
Социјалистичка партија Србије у пословним књигама и финансијским извештајима мање
приказала почетно стање готовине и готовинских еквивалената за 2014. годину у износу од 243
хиљаде динара, мање приказала приходе за износ од 10.627 хиљада динара, мање приказала
расходе за износ од 10.689 хиљада динара и мање приказала стање готовине и готовинских
еквивалената на дан 31.12.2014. године за износ од 181 хиљаду динара, супротно одредбама
члана 7. 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.
У наставку је приказана структура наведених прихода који нису евидентирани у пословним
књигама Социјалистичке партије Србије за 2014. годину:
у 000 динара
Приходи од
Приходи из
Приходи од прилога
Остало
Укупно
закупа
буџета општина
физичких лица
4.688
4.430
606
903
10.627
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У вези са поменутим, текући рачуни који нису евидентирани у пословним књигама странке се
односе на следеће градске и општинске одборе и изборне рачуне:
Општински одбори:
Сурдулица, Врање, Рашка, Крушевац, Шабац, Обреновац, Алибунар, Брус, Прибој,
Александровац, Бач, Мерошина, Житорађа, Смедерево, Српска Црња, Дољевац, Жабаљ,
Лучани, Кула, Беочин, Ћуприја, Палилула, Нови Кнежевац, Ириг, Сремски Карловци, Љиг,
Рача, Ковачица, Раковица, Смедеревска Паланка, Мајданпек, Ковин, Мионица, Бајина Башта
Изборни рачуни:
Чока избори 2012, Врањска бања избори 2012, Врање избори 2012, Љубовија избори 2012,
Шабац избори 2012, Деспотовац избори 2012, Ада избори 2012, Босилеград избори 2012,
Брус избори 2012, Неготин избори 2014
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није евидентирала и приказала у пословним књигама и
финансијским извештајима за 2014. годину, стање и промет новчаних средстава за 45
текућих (пословних) рачуна, због чега је мање исказала почетно стање готовине и
готовинских еквивалената за 2014. годину у износу од 243 хиљаде динара, приходе за износ од
10.627 хиљада динара, расходе за износ од 10.689 хиљада динара и стање готовине на дан
31.12.2014. године за износ од 181 хиљаду динара, противно одредбама члана 7. 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.
Препорука 5:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије 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.
Благајна
Стање средстава на дан 31.12.2014. године на рачуну Благајна износи 1.158 хиљада динара и
односи се на следећих осам благајни општинских одбора Социјалистичке партије Србије:
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Благајна општинског одбора
Оџаци
Аранђеловац
Бачки Петровац
Земун - избори
Параћин
Рума
Суботица
Вршац
Укупно:

у 000 динара
Стање на дан 31.12.2014.
252
202
81
117
129
81
150
146
1.158

С обзиром да Социјалистичка партија Србије није вршила редован годишњи попис имовине и
обавеза на дан 31.12.2014. године, па тиме ни новчаних средстава у благајни, због чега није
утврђено стварно стање средстава у благајни на дан 31.12.2014. године, Државна ревизорска
институција је уручила захтев Социјалистичкој партији Србије да достави објашњење да ли су
на дан 31.12.2014. године на рачуну осам благајни општинских одбора странке постојала
новчана средства, а ако средства нису постојала, зашто је исказано непостојеће стање
средстава у благајни на дан билансирања.
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Социјалистичка партија Србије је доставила писани одговор у којем је навела: “Обавештавамо
Вас да салдо у поменутим благајнама није постојао и да су сва средства подигнута с текућег
рачуна и пренета у благајну потрошена за плаћање текућих обавеза Општинских одбора.
Како у одборима нема запослених професионалаца који би знали да, за свако плаћање
готовином мора да постоји и правдање (рачун) без обзира о којој суми и врсти трошка је реч,
нису доставили рачуне које бисмо могли књижити и тиме исказати правилно стање
благајне.“
На основу наведеног, готовина у благани је више исказана на дан 31.12.2014. године за 1.158
хиљада динара и за толико су мање исказани расходи, од чега расходи за 2014. годину за 1.041
хиљаду динара и расходи за 2013. годину за 117 хиљада динара, јер исти нису књижени код
осам благајни општинских одбора, противно одредбама члана 7. и 22. Закона о рачуноводству.
Социјалистичка партија Србије благајничко пословање организује преко Главне благајне и
благајне општинских одбора.
Највећи део оствареног промета благајне односи се на Главну благајну странке и износи 7.134
хиљада динара.
У поступку ревизије је утврђено да Социјалистичка партија Србије није водила дневник
благајне код 11 општинских одбора за које су у главној књизи исказани расходи у укупном
износу од 1.589 хиљада динара, противно одредбама члана 11. став 10. Закона о рачуноводству
и одредбама члана 4. став 6. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама
Социјалистичке партије Србије.
На основу наведеног утврђено је:
1. Социјалистичка партија Србије је више исказала новчана средства у благајни за 1.158
хиљада динара и за толико је мање исказала расходе, од чега се на расходе за 2014. годину
односи 1.041 хиљада динара и на расходе за 2013. годину односи 117 хиљада динара, јер није
евидентирала исплате у осам благајни општинских одбора, противно одредбама члана 7. и 22.
Закона о рачуноводству.
2. Социјалистичка партија Србије није водила дневник благајне код 11 општинских одбора за
које су исказани расходи у укупном износу од 1.589 хиљада динара, противно одредбама члана
11. став 10. Закона о рачуноводству и одредбама члана 4. став 6. Правилника о рачуноводству
и рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
1.6.4. Улози (сопствени извори) оснивача и других лица (група рачуна 30)

Улози (сопствени извори) оснивача и других лица
Сопствени извори
Остали капитал
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

42.622
3.397
46.019

42.622
3.397
46.019

Улози (сопствени извори) оснивача и других лица у износу од 46.019 хиљада динара, односе се
на сопствене изворе у износу од 42.622 хиљаде динара и на остали капитал у износу од 3.397
хиљада динара.
Наведени извори имовине се исказују у годишњим финансијским извештајима у
непромењеном износу од претходних година.
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1.6.5.

Вишак расхода над приходима (група рачуна 35)
31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

139.787
60.298
200.085

97.132
42.655
139.787

Вишак расхода над приходима
Вишак расхода над приходима ранијих година
Вишак расхода над приходима текуће године
Свега:

Вишак расхода над приходима ранијих година у износу од 139.787 хиљада динара, има следећу
структуру:
у 000 динара
Рачун
А/Б
Опис
Датум
Износ Напомена
ГК
А.

350

Почетно стање

01.01.2014.

46.019 Губитак до висине капитала, који се

350

Салдо рачуна

31.12.2014.

46.019 формиран је у 2011. години.

3500

Почетно стање

01.01.2014.

69.496 Губитак изнад висине капитала за

3500

Корекција у
2014.

01.01.2014.

24.271

Салдо рачуна
Салдо рачуна

31.12.2014.
31.12.2014.

93.767
139.787

Б.
3500
А+Б 35

преноси

из

године

у

годину,

а

2013. годину, који је пренет у 2014.
годину.
Корекција почетног стања вишка
расхода над приходима ранијих
година, због исправке утврђених
материјално значајних грешака у
фин.изв. из претходног периода.

У 2014. години извршена је корекција почетног стања вишка расхода над приходима ранијих
година за износ од 24.271 хиљаде динара због исправке утврђених материјално значајних
грешака у финансијским извештајима Социјалистичке партије Србије које се односе на
претходне периоде, што је приказано у следећем прегледу:

1.

Рачун
ГК
5921

2.

5922

3.

6920

1+2-3

3500

Р.б.

у 000 динара
Назив рачуна
Исправке грешака из ранијих година,
које нису материјално значајне
Расходи, ефекти промене рачуноводствених
политика и исправке грешака из ранијих година
Накнадно утврђени приходи из ранијих година,
који нису материјално значајни
Вишак расхода над приходима ранијих година

Датум

Износ

31.12.2014.

2.865

31.12.2014.

31.354

31.12.2014.

9.948

01.01.2014.

24.271

а) Од укупно утврђених расхода по основу исправке грешака из ранијих година, које нису
материјално значајне у износу од 2.865 хиљада динара, највећи износи се односе на расходе
грејања за 2013. годину према ЈКП „Градска топлана“ Пирот у износу од 1.737 хиљада динара
и на расходе грејања за 2013. годину према ЈКП „Топлана“ Лесковац, по пресуди Привредног
суда у Лесковцу у износу од 646 хиљада динара.
b) Од укупно утврђених расхода по основу ефеката промене рачуноводствених политика и
исправке грешака из ранијих година у укупном износу од 31.354 хиљаде динара, износ од
17.829 хиљада динара се односи на расходе закупнине закључно са даном 31.12.2013. године,
утврђене Споразумом о начину и роковима измирења дуга по основу закупа пословног
простора, закљученог дана 21.10.2014. године између Града Београда-Градске управе града
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Београда–Секретаријата за имовинске и правне послове и Социјалистичке партије Србије;
износ од 6.105 хиљада динара се односи на преостали износ расхода по основу Споразума о
роковима, условима и начину плаћања новчане обавезе сачињеног 05.02.2014. године између
Републике Србије, као извршног повериоца, коју заступа Републичко јавно правобранилаштво
Одељење у Зрењанину и Социјалистичке партије Србије, Главни одбор Социјалистичке
партије Србије, као извршног дужника; износ од 7.420 хиљада динара се односи на остале
расходе по основу ефеката промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих
година.
c) Накнадно утврђени приходи из ранијих година, који нису материјално значајни, у износу од
9.948 хиљада динара, односе се на приходе по основу извршених корекција потраживања и
обавеза из ранијих година.
У 2014. години исказан је вишак расхода над приходима текуће године у износу од 60.298
хиљада динара који се односи на вишак расхода над приходима из редовног пословања.
Одлука о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају није донета, јер
нема средстава из којих би се извршило покриће губитка. Веза, Напомена 1.2.
1.6.6.

Обавезе из пословања (група рачуна 43)
31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

40
181.082
1.008
0
182.130

4.112
94.969
15.801
34.219
149.101

Обавезе из пословања
Примљени аванси
Добављачи у земљи
Остале обавезе из пословања
Исправка грешака из ранијих година
Свега:

Обавезе према добављачима у земљи у износу од 181.082 хиљаде динара чине највећи део
исказаних обавеза из пословања. Односе се на обавезе према добављачима у земљи за
извршене услуге и испоручена добра за потребе изборне кампање и редовног рада.
У поступку ревизије утврђено је да Социјалистичка партија Србије није извршила попис
обавеза из пословања у износу од 182.130 хиљада динара и није ускладила стање по књигама са
стањем по попису на крају пословне године. Веза, Напомена 1.5.
У поступку ревизије утврђено је да Социјалистичка партија Србије није вршила усаглашавање
обавеза са повериоцима на дан 31.12.2014. године и није у Напоменама уз финансијске
извештаје за 2014. годину обелоданила укупан износ неусаглашених обавеза од 182.130 хиљада
динара. Веза, Напомена 1.5.
У циљу прибављања ревизијских доказа ради изражавања мишљења о финансијским
извештајима и правилности пословања Социјалистичке партије Србије у складу са
релевантним ISSAI/ISA стандардима, Државна ревизорска институција је у поступку ревизије,
упутила захтеве за независну потврду стања обавеза/потраживања (конфирмацију) за 21-ог
добављача, према којима су исказане обавезе од 158.022 хиљаде динара, како је приказано у
следећем прегледу:
у 000 динара
Више
Мање
Стање ГК Конфир
Р
исказане исказане
Назив добављача
МБ
31.12.2014. мација
б.
обавезе
обавезе
1.
2.
3.
4.

„Телеком Србија“ ад Београд
„Digital Printing Center“ доо Београд
„Watchout“ доо Београд
Град Београд – Градска управа

17162543
17515861
17350609
17565800

1
47.064
25.929
19.546
16.191

2
62.332
25.929
46.533
0

1-2

1-2
(15.268)
(26.987)

16.191
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

„Marketing Press“ доо Београд
„АТП Палма“ доо Јагодина
„ЈКП Новосадска топлана“
„КЈП Извор“ Петровац
„ЈП Топлификација“ Пожаревац
„Тимочка телевизија и радио“ Зајечар
„ЈКП Београдске електране“
„ЈКП Градска топлана“ Пирот
„Adria Media Group“ доо Београд
„ЈП Сава Центар“ Београд
„ПР Ливница Неша и син“ Лештане
„Entitet New Media“ доо Београд
„SKY Solutions“ доо Београд
„RTV Belle Amie“ Ниш
„ЈП Нишка телевизија“
„ПР РТВ Лав“ Ужице
„ЈМУ Радио Телевизија Србије“
Укупно:

07495234
07591659
08038210
07160658
07351682
17431714
07020210
07295871
17572423
07049285
63192899
20565845
20176601
07415117
17427458
63062006
17644661

10.660
9.000
3.882
3.875
3.641
3.016
2.193
2.157
1.880
1.826
1.530
1.456
1.368
1.150
1.000
654
4
158.022

0
9.000
6.569
272
298
/
4.954
2.157
1.880
3.285
/
1.456
0
0
1.000
654
16.578
182.897

10.660
(2.687)
3.603
3.343
(2.761)

(1.459)

1.368
1.150

36.315

(16.574)
(65.736)

По датим захтевима за независну потврду стања, 19 добављача је доставило податке о стању
њихових потраживања према Социјалистичкој партији Србије на дан 31.12.2014. године, што
се односи на исказане обавезе странке у износу од 153.476 хиљада динара. У поступку ревизије
утврђено је да од исказаних обавеза према добављачима на дан 31.12.2014. године у износу од
153.476 хиљада динара, неусаглашене обавезе по конфирмацијама износе укупно 102.051
хиљаду динара, од чега се на више исказане обавезе односи 36.315 хиљада динара, а на мање
исказане обавезе односи износ од 65.736 хиљада динара.
У наставку је приказан збирни преглед тражених и добијених конфирмација од добављача:
Опис
Тражене кофирмације:
Није добијен одговор:
Добијен одговор:
од чега:
Потврђено стање:
Није потврђено стање:

Број
конфирмација
21
2
19
7
12

Исказане
обавезе
158.022
4.546
153.476
42.076
111.400

у 000 динара
% од укупно исказаних
обавеза од 182.130
86,76%
84,27%

61,16%

На основу наведеног утврђено је:
Обавезе према добављачима у износу од 111.400 хиљада динара више су исказане за 36.315
хиљада динара и мање за 65.736 хиљада динара од стања потраживања по књигама
добављача на основу конфирмација, па је исказани износ обавеза у финансијским извештајима
Социјалистичке партије Србије непоуздан.
1.6.7.

Остале краткорочне обавезе (група рачуна 45 и 46)

Остале краткорочне обавезе
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које
се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

1.771

1.681

10.947
7.150

12.587
6.989

3.100

5.649
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Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет
запосленог које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет
послодавца које се рефундирају
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе према запосленима
Свега:

44
13

10
0

8

0

448
70
23.551

0
141
27.057

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају у износу од
1.771 хиљаде динара чине укалкулисане обавезе на зараде и накнаде зарада које се односе на
2014. годину, а које су исплаћене у 2015. години.
Укупне обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог износе 10.947 хиљада
динара и састоје се од пренетих обавеза из ранијих година које су у току 2014. године делом
измирене у складу са Споразумом о одлагању пореског дуга сачињеног 2013. године између
Социјалистичке партије Србије и Министарства финансија и привреде.
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог имају следећу
структуру:
у 000 динара
Опис
Износ
Обавезе за допринос за пензијско и инвалидско осигурање на зараде и
307
накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за допринос за здравствено осигурање на зараде и накнаде
5.833
зарада на терет запосленог
Обавезе за допринос за осигурање од незапослености на зараде и
1.010
накнаде зарада на терет запосленог
Укупно
7.150
Ове обавезе чине обавезе пренете из ранијих година умањене за уплате по горе наведеном
споразуму.
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца имају следећу
структуру:
у 000 динара
Опис
Износ
Обавезе за доприносе за социјално осигурање на зараде и накнаде
194
зарада на терет послодавца,укалкулисане за децембар 2014. године
Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет послодавца
2.767
Обавезе за допринос за незапосленост на терет послодавца
139
Укупно
3.100
Обавезе за нето накнаде зарада и порезе и доприносе које се рефундирају имају следећу
структуру:
у 000 динара
Опис
Износ
Обавезе за нето накнаду зараде по основу боловања преко 30 дана
10
Обавезе за нето накнаду зараде по основу породиљског одсуства
34
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог
13
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца
8
Укупно
65
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања у износу од 448 хиљада динара се односе
на обрачунату камату по основу пореза на имовину по записнику о стању неизмирених обавеза
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по основу изворних јавних прихода на дан 31.12.2014. године за непокретност Социјалистичке
партије Србије у Београду, Студентски трг број 15.
Обавезе према запосленима у износу од 70 хиљада динара пренете су из ранијих година.
1.6.8.

Обавезе за порез на додату вредност (група рачуна 47)
31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

18.042
18.042

12.691
12.691

Обавезе за порез на додату вредност
Обавезе за порез на додату вредност
Свега:

Обавезе за порез на додату вредност по стању на дан 31.12.2014. године износе 18.042 хиљаде
динара и односе се на приказане обавезе за порез на додату вредност по основу фактурисаних
услуга закупа пословног простора, у складу са закљученим уговорима између Социјалистичке
партије Србије и закупаца.
По одбитку обавезе за ПДВ за четврто тромесечје 2014. године, у износу од 2.207 хиљада
динара, која доспева за уплату до 20.01.2015. године, доспеле а неплаћене обавезе за ПДВ на
дан 31.12.2014. године, износе 15.835 хиљада динара (18.042 – 2.207).
1.6.9.

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

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

12.293
12.293

657
657

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 12.293 хиљаде динара се односе на
исказане обавезе по основу пореза на имовину за непокретност у улици Студентски трг број 15
Београд, у износу од 11.721 хиљаде динара, пореза на имовину за непокретност у улици
Мурска број 14 Београд, пренете из ранијих година, у износу од 569 хиљада динара и накнаде
за коришћење путева при регистрацији возила у износу од 3 хиљаде динара.
Обавезе по основу пореза на имовину за непокретност у улици Студентски трг број 15 Београд,
исказане су на основу пет решења Управе јавних прихода града Београда, од 10.11.2014.
године, о утврђивању пореза на имовину за период од 2009. до 2013. године, у укупном износу
од 10.269 хиљада динара и утврђеног пореза на имовину за 2014. годину, по поднетој пореској
пријави, у износу од 4.452 хиљаде динара.
У 2014. години, Социјалистичка партија Србије је уплатила порез на имовину за ову
непокретност у износу од 3.000 хиљаде динара.
1.6.10. Остале позиције биланса стања
Дугорочни финансијски пласмани (група рачуна 04)
Дугорочни финансијски пласмани у износу од 724 хиљаде динара, односе се на дугорочно дате
стамбене зајмове у износу од 634 хиљаде динара и на остала дугорочна потраживања по основу
издвојених средстава за солидарну стамбену изградњу из ранијих година у износу од 90
хиљада динара.
Дугорочно дати стамбени зајмови у износу од 634 хиљаде динара, односе се на зајмове које је
одобрио Покрајински одбор Социјалистичке партије Србије у Војводини, по основу Уговора о
кредиту за побољшање услова становања и Уговора о откупу стана из друштвене својине.
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У текућој години извршена је ревалоризација отплатних рата за станове у друштвеној својини
у износу од 7 хиљада динара и исплате рата за откуп стана у износу од 32 хиљаде динара.
Друга потраживања (група рачуна 22)
Друга потраживања у износу од 171 хиљаде динара се односе на потраживања на име накнаде
за породиљско одсуство и негу детета од Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у износу од 151 хиљаде динара и на потраживања од државних органа и
организација у износу од 20 хиљада динара.
Краткорочни финансијски пласмани (група рачуна 23)
Краткорочни финансијски пласмани у износу од 2.726 хиљада динара се односе на орочена и
депонована динарска средства код пословних банака и на краткорочну позајмицу по основу
одобреног бескаматног зајма Привредном друштву ПССС „Пољосавет“ д.о.о. Лозница.
а) У току 2014. године, орочавање и депоновање новчаних средстава је вршено од стране
Општинског одбора Социјалистичке партије Србије у Прешеву код Комерцијалне банке а.д.
Београд и од стране Градског одбора Социјалистичке партије Србије у Лозници код Banca Itesa
а.д. Београд, што је приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Одбор СПС Пословна банка
Напомена
Укупно
ОО Прешево Комерцијална банка а.д.
Више орочавања и депоновања
1.225
Београд
средстава у 2014. години
ОО Лозница Banca Intesa а.д. Београд
Једно орочавање у 2014. години
1.000
Укупно:
2.225
b) Уговором о зајму закљученим дана 23.04.2013. године између Градског одбора
Социјалистичке партије Србије у Лозници и Привредног друштва ПССС „Пољосавет“ д.о.о.
Лозница, Привредном друштву ПССС „Пољосавет“ одобрен је бескаматни зајам у висини од
3.000.000 динара, што је на дан потписивања уговора износило 26.952,17 EUR. Чланом 3.
наведеног уговора Привредно друштво ПССС „Пољосавет“ се обавезује да врати примљена
новчана средства у динарској противвредности EUR-а по средњем курсу НБС на дан враћања
средстава, а најкасније до 31.12.2013. године.
У току 2013. године није враћан зајам, а 2014. године, зајмопримац је вратио средстава по овом
зајму у укупном износу од 1.100 хиљада динара, и то:
у 000 динара
Број текућег рачуна
Датум уплате
Сврха уплате
Износ уплате
160-00000000151140-34
26.12.2014.
повраћај зајма
1.000
180-1421210034679-34
26.12.2014.
повраћај зајма
100
Укупно:
1.100
На дан 31.12.2014. године у пословним књигама Социјалистичке партије Србије је
евидентирано стање по одобреном бескаматном зајму Привредном друштву ПССС
„Пољосавет“ д.о.о. Лозница у износу од 1.900 хиљада динара.
Међутим, у поступку ревизије је утврђено да Социјалистичка партија Србије није у пословним
књигама вршила усклађивање вредности финансијског пласмана по основу одобреног
бескаматног зајма у складу са уговореном валутном клаузулом, супротно уговореним
одредбама из чл. 1. и 3. Уговора о зајму закљученим дана 23.04.2013. године.
Због наведеног, Социјалистичка партија Србије је у пословним књигама исказала вредност
краткорочних финансијских пласмана у укупном износу мањем за 258 хиљада динара, од чега
се 90 хиљада динара односи на мање исказане позитивне курсне разлике за 2013. годину, а 168
хиљада динара односи на мање исказане позитивне курсне разлике за 2014. годину, супротно
одредбама члана 1. и члана 3. Уговора о зајму закљученим 23.04.2013. године, одредбама члана
21. став 7. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
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позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица и
одредбама члана 22. Закона о рачуноводству.
У наставку је приказан преглед обрачуна:
Рачун
ГК-2381
Почетно
стање
Завршно
стање
Укупно:

31.12.2013.

Исказано у
пословним
књигама
3.000

Како је
требало
исказати
3.090

31.12.2014.

1.900

2.158

Датум

у 000 динара
Утврђена
разлика
90
168

Опис - напомена
Позитивна курсна
разлика за 2013. годину
Позитивна курсна
разлика за 2014. годину

258

На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије је у својим пословним књигама и финансијским извештајима
за 2014. годину приказала вредност краткорочних финансијских пласмана у износу мањем за
258 хиљада динара због неусклађивања вредности бескаматног зајма у складу са уговореном
валутном клаузулом, одобреног Привредном друштву ПССС „Пољосавет“ д.о.о. Лозница,
супротно одредбама члана 22. Закона о рачуноводству, члана 21. став 7. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица и чл. 1. и 3. Уговора о зајму.
Краткорочне финансијске обавезе (група рачуна 42)
Од укупних краткорочних финансијских обавеза у износу од 6.237 хиљада динара, износ од
1.496 хиљада динара се односи на део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне
године по основу отплате дуга по финансијском лизингу, а износ од 4.741 хиљаде динара се
односи на краткорочне обавезе по основу позајмљених средстава од правних и физичких лица.
Краткорочне финансијске обавезе према правним лицима се највећим делом односе на обавезе
у износу од 3.910 хиљада динара, по основу три Уговора о зајму закључених у марту 2009.
године и једног Уговора о преузимању дуга закљученог у децембру 2009. године између
Покрајинског одбора Социјалистичке партије Србије у Војводини и правног лица „ТВ Мост“
д.о.о. Нови Сад.
Обавезе према правном лицу „Знак“ д.о.о. Ниш, износе 425 хиљада динара, за обављене
послове на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи закљученог 2007. године.
Краткорочне финансијске обавезе према физичким лицима се највећим делом односе на
позајмицу од овлашћеног лица Градског одбора Социјалистичке партије Србије, Чачак, у
износу од 95 хиљада динара, по основу два Уговора о краткорочној позајмици за солвентност
текућег рачуна Социјалистичке партије Србије, закључених у 2013. години и на позајмљена
средства у износу од 93 хиљаде динара по основу Уговора о зајму, закљученог у априлу 2009.
године.
1.7. ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА
1.7.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (група рачуна 64)
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.
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. у износу од 447.494 хиљаде динара се односе
на следеће врсте прихода:
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- остварене приходе из буџета Републике Србије за финансирање редовног рада
Социјалистичке партије Србије у 2014. години;
- остварене приходе из буџета Републике Србије, буџета града Београда и буџета општина за
покриће трошкова изборних кампања одржаних у 2014. години;
- остварене приходе из буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета градова и општина за
финансирање редовног рада Социјалистичке партије Србије у 2014. години;
- остварене приходе по основу новчаних прилога физичких и правних лица за финансирање
трошкова изборних кампања и финансирања редовног рада Социјалистичке партије Србије
у 2014. години, као и на
- остварене приходе по основу неновчаних донација (прилога) физичких лица у 2014. години.
У наставку је приказана структура наведених прихода:
Врста прихода

Намена средстава

Приходи из републичког буџета
Приходи из буџета за финансирање изборне
кампање
Приходи из градског буџета
Приходи из општинског буџета
Приходи из покрајинског буџета
I. Приходи из јавних извора:
Приходи од прилога правних лица

За финансирање редовног рада
За трошкове изборних
кампања у 2014. години
За финансирање редовног рада
За финансирање редовног рада
За финансирање редовног рада

Приходи од прилога физичких лица
Донације физичких лица- неновчана давања

За финансирање редовног рада
и трошкове изборних кампања
За финансирање редовног рада
и трошкове изборних кампања
За трошкове изборне кампање
у 2014. години

II. Приходи из приватних извора:
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.

у 000 динара
Износ
31.12.2014.
108.784
133.285
12.815
7.939
1.924
264.747
60.944
121.653
150
182.747
447.494

I. ПРИХОДИ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
a) Приходи из републичког буџета
У 2014. години остварени су приходи из буџета Републике Србије по основу финансирања
редовног рада Социјалистичке партије Србије у укупном износу од 108.784 хиљаде динара.
Министарство надлежно за послове финансија врши пренос сразмерног дела средстава
политичким субјектима сваког месеца, до десетог у месецу за претходни месец, у складу са
одредбама члана 17. Закона о финансирању политичких активности.
У јануару 2014. године, средства за редован рад су пренета на текући рачун Главног одбора
Социјалистичке партије Србије бр. 290-0000000019739-86 код Универзал банке а.д. Београд,
док су у преосталим месецима 2014. године средства преношена на текући рачун Главног
одбора бр. 205-0000000018311-57 код Комерцијалне банке а.д. Београд.
У наставку је приказана динамика уплаћених износа Социјалистичкој партији Србије по
основу припадајућих месечних средстава из буџета Републике Србије за финансирање
редовног рада у 2014. години:
у 000 динара
Период у 2014.
% средстава
Месечни износ Укупна уплата у периоду
Јануар – Април
9,29%
9.323
37.292
Мај I
9,29%
4.661
4.661
Мај II
9,85%
4.937
4.937
Јун – Октобар
9,85%
9.874
49.373
Новембар
9,85%
6.696
6.696
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Децембар I
Децембар II
Укупно:

9,85%
9,85%

3.794
2.031

3.794
2.031
108.784

Одредбама члана 16. Закона о финансирању политичких активности прописано је да средства
из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији
су кандидати изабрани за народне посланике, посланике, односно одборнике одређени су на
нивоу од 0,15% расхода буџета Републике Србије, расхода буџета аутономне покрајине,
односно расхода буџета јединица локалне самоуправе, до 17.11.2014. године, односно на нивоу
од 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода буџета аутономне
покрајине, односно пореских прихода буџета јединица локалне самоуправе, почев од
18.11.2014. године.
Одредбама члана 5. Закона о буџетском систему18 прописано је, између осталог, да уколико се
поједини приходи и примања, расходи и издаци, као и буџет локалне власти утврђују
релативно, као проценат буџета или расхода буџета Републике Србије, њихов износ, односно
висина утврдиће се примењујући, као основицу расходе који се финансирају из пореских
прихода.
b) Приходи из буџета за финансирање изборне кампање
Укупни остварени приходи из буџета Републике Србије, буџета града Београда и буџета
општина за покриће трошкова изборних кампања Социјалистичке партије Србије одржаних у
2014. години износе 133.285 хиљада динара, према следећој структури:
у 000 динара
Буџет
Датум уплате Опис - намена
Износ
Општина Оџаци
10.01.2014.
Општински избори
95
Република Србија
10.03.2014.
Парламентарни избори
8.916
Град Београд
10.03.2014.
Градски избори
539
Општина Пећинци
13.03.2014.
Општински избори
68
Град Београд
21.03.2014.
Градски избори
5.410
Општина Бор
24.03.2014.
Општински избори
209
Република Србија
28.03.2014.
Парламентарни избори
117.814
Општина Аранђеловац
01.04.2014.
Општински избори
126
Општина Мајданпек
11.09.2014.
Општински избори
108
Укупно:
133.285
Одредбама члана 20. Закона о финансирању политичких активности 19 прописано је да се
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују у години у којој се
одржавају редовни избори, у износу од 0,1% расхода буџета Републике Србије, расхода буџета
аутономне покрајине, односно расхода буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју
се буџет доноси.
Чланом 21. Закона о финансирању политичких активности уређује се расподела наведених
средстава. Средства се распоређују у висини од 20% у једнаким износима подносиоцима
проглашених изборних листа који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће
користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање. Ова средства
уплаћују се у року од пет дана од дана проглашења свих изборних листа.
Преостали део ових средстава (80%) додељује се подносиоцима изборних листа које су
освојиле мандате, сразмерно броју освојених мандата, у року од пет дана од дана проглашења
изборних резултата, без обзира да ли су користили средства из јавних извора за покриће
трошкова изборне кампање.

18
19

„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011
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За изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који су одржани 16.
марта 2014. године, Министарство финансија је уплатило дана 10.03.2014. године износ од
8.916 хиљада динара, након проглашења изборне листе „Ивица Дачић–СПС–ПУПС–ЈС“, а
преостали износ од 117.814 хиљада динара дана 28.03.2014. године, након проглашења
изборних резултата.
c) Приходи из градских и општинских буџета
У главној књизи евидентирани су приходи из буџета 18 градова за финансирање редовног рада
Социјалистичке партије Србије у 2014. години у износу од 12.815 хиљада динара, што је
приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Буџет
Уплаћени износ
Град Београд
5.510
Град Крагујевац
1.490
Град Ниш
855
Град Лесковац
650
Град Пожаревац
454
Град Краљево
452
Град Зрењанин
435
Град Нови Сад
432
Остали градови (10)
2.537
Укупно:
12.815
Такође, у главној књизи су евидентирани и приходи из буџета 83 општине за финансирање
редовног рада Социјалистичке партије Србије у 2014. години износе 7.939 хиљада динара, што
је приказано у следећем прегледу:
Буџет
Општина Врбас
Општина Бачка Паланка
Општина Уб
Општина Вршац
Општина Кладово
Општина Кикинда
Општина Инђија
Општина Неготин
Остале општине (75)
Укупно:

у 000 динара
Уплаћени износ
282
268
265
244
231
224
211
209
6.005
7.939

Наведена новчана средства из буџета градова и општина за финансирање редовног рада
уплаћивана су у 2014. години на текући рачун Социјалистичке партије Србије бр. 8400000009056763-24 који се води код Министарства финансија – Управе за трезор, као и на
текуће рачуне градских и општинских одбора Социјалистичке партије Србије отворених код
пословних банака.
Међутим, на основу ревизије коју је извршила Државна ревизорска институција код јединица
локалне самоуправе за 2014. годину, утврђено је да је Социјалистичка партија Србије у својим
пословним књигама погрешно исказала приходе за финансирање редовног рада и трошкова
изборне кампање из буџета 9 градова и општина, и то:
- приходи из буџета Града Крагујевца за финансирање редовног рада износе 106 хиљада
динара а исказани су у пословним књигама у износу од 1.490 хиљада динара, односно више су
исказани за 1.384 хиљаде динара, од чега се износ од 1.315 хиљада динара односи на пренета
средства из буџета Града Крагујевца на име неплаћеног закупа пословног простора за 2013.
50

годину, за колико су више исказана потраживања од закупа јер иста нису умањена за наведене
уплате већ су исказани приходи, а износ од 69 хиљада динара се односи на пренета средства из
буџета Града Крагујевца на име финансирања ангажовања техничког секретара за потребе
одборничке групе Социјалистичке партије Србије, у складу са Одлуком Скупштине Града
Крагујевца од 28.02.2014. године, за које уплате су мање исказане обавезе по уговору о
ангажовању техничког секретара;
- приходи из буџета осам општина за финансирање редовног рада и трошкова изборне
кампање, мање су исказани у пословним књигама за 603 хиљаде динара, због неизвршеног
евидентирања пренетих средстава из буџета општина у пословним књигама Социјалистичке
партије Србије, противно одредбама члана 7. и 22. Закона о рачуноводству и члана 3. и 4.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима за микро и друга правна лица.
Наведени погрешно исказани приходи за финансирање редовног рада и трошкова изборне
кампање из буџета 9 градова и општина, наведени су у следећем прегледу:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Град / Општина
Град Крагујевац
Неготин
Ковачица
Палилула
Дољевац
Бачка Топола
Бабушница
Вождовац
Трстеник
Укупно:

Евидентиран
приход
1.490
209
24
0
0
55
0
0
63
1.841

Ревизијом
утврђен
106
544
36
49
48
66
29
62
120
1.060

Више исказан
приход
1.384

1.384

у 000 динара
Мање исказан
приход
(335)
(12)
(49)
(48)
(11)
(29)
(62)
(57)
603

На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије је у својим пословним књигама и финансијским извештајима
за 2014. годину:
- више приказала приходе из буџета Града Крагујевца за финансирање редовног рада за 1.384
хиљаде динара, више исказала потраживања од услуга закупа непокретности за 1.315 хиљада
динара и мање исказала уговорне обавезе за 69 хиљада динара, због погрешно евидентираних
пословних промена и
- мање приказала приходе из буџета осам општина за финансирање редовног рада и трошкова
изборне кампање за 603 хиљаде динара, због неизвршеног евидентирања пренетих средстава
из буџета општина у својим пословним књигама, противно одредбама чл. 7. и 22. Закона о
рачуноводству и чл. 3. и 4. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима за микро и друга правна
лица.
d) Приходи из покрајинског буџета
Укупни приходи из буџета аутономне покрајине Војводине за финансирање редовног рада
Социјалистичке партије Србије у 2014. години износе 1.924 хиљаде динара. У фебруару 2014.
године, средства за редован рад су пренета на текући рачун Социјалистичке партије Србије бр.
840-0000009056763-24 који се води код Министарства финансија – Управе за трезор док су за
остале месеце средства преношена на текући рачун Покрајинског одбора Социјалистичке
партије Србије бр. 355-0003000101239-05 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
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II. ПРИХОДИ ИЗ ПРИВАТНИХ ИЗВОРА
a) Приходи од прилога правних лица
Приходи од прилога правних лица по основу новчаних донација Социјалистичкој партији
Србије у 2014. години износе 60.944 хиљаде динара, од чега се за покриће трошкова изборних
кампања у 2014. години односи 55.864 хиљаде динара, а преостали износ од 5.080 хиљада
динара односи на прилоге правних лица за финансирање редовног рада у 2014. години.
Финансирање трошкова изборних кампања
Од укупно остварених прихода за покриће трошкова изборних кампања у 2014. години у
износу од 55.863 хиљаде динара, приходи од прилога правних лица и предузетника за
финансирање трошкова изборне кампање за изборе за народне посланике Народне скупштине
Републике Србије одржане дана 16.03.2014. године остварени су у укупном износу од 52.363
хиљаде динара, и то:
у 000 динара
Назив правног лица
Матични Правна
Датум
Износ
даваоца прилога
број
форма
уплате
прилога
„RAVI CO.“ Београд
„PASAŽ ADVERTISING“ Београд
„DIL ADVISORY“ Београд
„АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
ТОПУМС“ Београд
„CREATIVE UMS GROUP“ Београд
„RADNJA ZA IZNAJMLJIVANJE AUDIO I
VIDEO OPREME FVS RENTAL“ Јагодина
„ZANATSKA RADNJA FUTURA GS“ Смедерево

20411996
20329335
07420811
63025046

„PALET PAK“ Кикинда

20675004

„LUTECIA STEEL“ Ниш
„STUDIO ZA PRODUKCIJU KATUMS“ Београд

20848537
63043702

„MAKSVIL PTU“ Кикинда

20604786

20750812
63097845
63115118

Укупно:

д.о.о.
д.о.о.
д.о.о.
предузетник
д.о.о.
предузетник
предузетник
д.о.о.
д.о.о.
предузетник
д.о.о.

08.04.2014.
06.03.2014.
17.04.2014.
11.03.2014.

7.000
6.760
6.625
6.000

17.04.2014.
17.04.2014.

5.835
5.500

09.04.2014.

5.000

11.03.2014.и
14.03.2014.
23.04.2014.
12.03.2014.

4.000

11.03.2014.

2.294
1.750
1.600

52.364

Приходи од прилога правних лица и предузетника за покриће трошкова изборне кампање за
изборе за одборнике Скупштине града Београда одржане дана 16.03.2014. године остварени су
у укупном износу од 3.500 хиљада динара, и то:
Назив правног лица
даваоца прилога
„TRGOVINSKO-ZANATSKA RADNJA BANE
ĐURIĆ DRAGAN“ Београд
„AUTOPREVOZNIK DUŠAN JOVIĆ“ Београд
„GRADNJA STIL GMS“ Београд
„ZANATSKA RADNJA MOZAIK BSD LAZIĆ
ZORAN“ Чачак
„MILOŠ PETROVIĆ ZANATSKA RADNJA
AUTOPERIONICA MM“ Београд-Земун

Укупно:

Матични
број
56512942
61110585
06681131
60106967
62933526

Правна
форма
предузетник
предузетник
д.о.о.
предузетник
предузетник

у 000 динара
Датум
Износ
уплате
прилога
14.03.2014.
1.000
17.03.2014.

700

18.03.2014.
03.04.2014.

800
600

07.04.2014.

400
3.500
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Новчани прилози правних лица за покриће трошкова изборних кампања уплаћивани су на
посебне наменске текуће рачуне отворене код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе
изборне кампање, који су након завршетка кампање и угашени:
Број текућег рачуна
205-0000000203688-27
205-0000000203693-12

Банка
Комерцијална банка
Комерцијална банка

Опис - намена
Парламентарни избори
Градски избори-Београд

Датум гашења
23.04.2014.
23.04.2014.

Финансирање редовног рада
Приходи од прилога правних лица за финансирање редовног рада Социјалистичке партије
Србије у 2014. години остварени су у укупном износу од 5.080 хиљада динара, што је
приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Назив правног лица
Матични Правна
Датум
Износ
Одбор СПС
даваоца прилога
број
форма
уплате
прилога
„CREATIVE UMS GROUP“
Београд
„PROBANAT-IZGRADNJA“
Београд
„LEON SISTEM“ Београд
„PROBETON“ Панчево
„KOPI KOMERC“ Каћ

Укупно:

20750812

д.о.о.

Главни одбор

2.520

д.о.о.

07.11.2014.
31.10.2014.
13.11.2014.

08782105

Главни одбор

1.500

20755512
08783721
08695229

д.о.о.
д.о.о.
д.о.о.

05.11.2014.
10.11.2014.
15.10.2014.

Главни одбор
Главни одбор
Одбор Суботица

500
500
60

5.080

Новчани прилози правних лица за финансирање редовног рада уплаћивани су на текући рачун
Општинског одбора Социјалистичке партије Србије у Суботици бр. 355-0000001041976-25 код
Војвођанске банке а.д. Нови Сад и на текући рачун Главног одбора Социјалистичке партије
Србије бр. 205-0000000018311-57 код Комерцијалне банке а.д. Београд.
Одредбама члана 10. Закона о финансирању политичких активности прописано је да
максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно физичко лице може дати
политичким субјектима за редован рад, износи највише 20 просечних месечних зарада.
Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно правно лице може дати
политичким субјектима за редован рад износи највише 200 просечних месечних зарада.
Одредбама члана 22. истог закона, прописано је да физичка и правна лица, у једној
календарској години у којој се одржавају избори могу, поред давања за редован рад, дати и
средства за трошкове изборне кампање до максимално прописаног износа на годишњем нивоу
из члана 10. овог закона, без обзира на број изборних кампања у календарској години.
Чланом 2. истог закона дефинисана је „просечна месечна зарада“ као просечна месечна зарада
у Републици Србији, без пореза и доприноса, према подацима органа надлежног за послове
статистике за претходну годину.
На основу наведених одредаба закона, максимална вредност давања на годишњем нивоу које
једно физичко лице може дати политичком субјекту за редован рад износи 879 хиљада динара,
а максимална вредност давања које једно правно лице може дати политичком субјекту за
редован рад у износу од 8.786 хиљада динара20. Ове максималне вредности давања
Социјалистичкој партији Србије нису прекорачене у 2014. години.
Поред ограничења за редован рад, а у вези са чланом 22. овог закона, максимална вредност
давања за физичка и правна лица за трошкове изборне кампање, у наведеним износима, није
прекорачена у 2014. години за давања Социјалистичкој партији Србије.

Максимална вредност давања на годишњем нивоу обрачуната је на основу просечне месечне зараде (нето) за 2013. годину, која
на основу званично објављених података у Билтену јавних финансија Министарства финансија, износи 43.932 динара, након
извршене корекције података од стране Републичког завода за статистику, услед проширења обухвата јединица посматрања.

20
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b) Приходи од прилога физичких лица
Приходи од прилога физичких лица износе укупно 121.653 хиљаде динара. Од овог износа се
на прилоге физичких лица за покриће трошкова изборних кампања у 2014. години односи
110.899 хиљада динара док се престали износ од 10.754 хиљаде динара односи на прилоге
физичких лица за финансирање редовног рада Социјалистичке партије Србије у 2014. години.
Финансирање трошкова изборних кампања
У наставку је приказан преглед и структура прилога физичких лица за покриће трошкова
изборних кампања у 2014. години у укупном износу од 110.899 хиљада динара:
Изборна
кампања
Парламентарни
избори
Градски избори
Београд
Општински избори
Аранђеловац
Општински избори
Бор
Општински избори
Костолац
Општински избори
Лучани
Општински избори
Мајданпек
Општински избори
Пећинци
Остало-лок. избори
Укупно:

у 000 динара
Број
Период у коме су Број физичких Укупан
текућег рачуна
вршене уплате лица-уплатилаца
износ
205-0000000203688-27
05.02.2014. –
223
98.806
16.04.2014
205-0000000203693-12
28.02.2014. –
84
11.305
18.04.2014.
205-0000000204819-29
10.03.2014. –
7
293
27.03.2014.
205-0000000204706-77
05.03.2014. –
6
231
12.03.2014.
205-0000000201266-18
04.01.2014.
3
43
205-0000000215340-88

28.12.2014.

2

80

205-0000000211312-47

01.09.2014.

1

30

355-003200316006-75

12.02.2014. –
06.03.2014.
27.02.2014.

2

81

1

30
110.899

340-0000000032737-77

Приходи од прилога физичких лица за покриће трошкова изборне кампање за изборе за
народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржане дана 16.03.2014. године, у
износу од 98.806 хиљада динара чине најзначајнији део од 81,22% укупних прихода од
новчаних прилога физичких лица у 2014. години.
У поступку ревизије утврђено је да највећа уплата по једном физичком лицу (појединачна
и/или збирна) по овом основу износи 700 хиљада динара, што је у оквиру ограничења
максималне вредности давања на годишњем нивоу, обрачунатог у износу од 879 хиљада
динара.
У прилогу је дата структура извршених уплата по физичким лицима, по овом основу, и то:
Висина уплата
700
600 - 700
400 - 600
200 - 400
100 - 200
до 100
Укупно:

Број физичких лица
51
36
41
63
29
3
223

у 000 динара
Укупне уплате
35.700
23.942
19.495
16.032
3.522
115
98.806
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Финансирање редовног рада
Приходи од новчаних прилога физичких лица за финансирање редовног рада Социјалистичке
партије Србије у 2014. години износе 10.754 хиљаде динара. У наставку је приказана структура
ових прилога по појединачним одборима Социјалистичке партије Србије, и то:
Одбор СПС
Главни одбор
Градски одбог БГ
Покрајински одбор
ОО Кикинда
ОО Неготин
ОО Мали зворник
ОО Земун
Укупно:

Број текућег рачуна
205-0000000018311-57
205-0000000025364-44
355-0003200101239-05
340-0000000032737-77
205-0000000061618-19
205-0000000026623-50
205-0000000174165-35

Број физичких лицауплатиоца
29
9
13
16
2
1
9

у 000 динара
Укупан
износ
5.852
558
3.525
524
81
9
205
10.754

Приходи од новчаних прилога физичких лица за финансирање редовног рада Социјалистичке
партије Србије у 2014. години у износу од 10.754 хиљаде динара односе се на прилоге
физичких лица за финансирање редовног рада Главног одбора у износу од 5.852 хиљаде
динара, Покрајинског одбора у износу од 3.525 хиљада динара и осталих одбора странке у
износу од 1.377 хиљада динара.
Одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је прилог
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. Ставом 4. истог члана уређено је да је политички субјект дужан да прими уплату
новчаног износа из става 1. овог члана искључиво са текућег рачуна даваоца.
У поступку ревизије је утврђено да је Социјалистичка партија Србије примила уплате прилога
физичких лица за финансирање редовног рада путем уплатнице, a не са текућег рачуна даваоца
у укупном износу од 234 хиљаде динара, од чега се износ од 204 хиљаде динара односи на
уплате прилога девет физичких лица на текући рачун Општинског одбора Социјалистичке
партије Србије у Земуну бр. 205-0000000174165-35, а преостали износ од 30 хиљада динара
односи на уплату прилога једног физичког лица на текући рачун Општинског одбора
Социјалистичке партије Србије у Кикинди бр. 340-0000000032737-77.
За све напред наведене уплате прилога у укупном износу од 234 хиљаде динара, давалац
прилога је доставио Социјалистичкој партији Србије своју изјаву да није прекорачио
максималну вредност давања из члана 10. став 1. Закона о финансирању политичких
активности.
Уплате прилога физичких лица у наведеном износу од 234 хиљаде динара извршене су
уплатом путем уплатнице на текуће рачуне општинских одбора у Земуну и Кикинди, а не са
текућег рачуна даваоца прилога, што је супротно одредбама члана 9. став 4. Закона о
финансирању политичких активности.
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије је примила прилоге физичких лица у укупном износу од 234
хиљаде динара уплатом путем уплатнице на своје текуће рачуне, а не уплатом са текућих
рачуна даваоца прилога, противно одредбама члана 9. став 4. Закона о финансирању
политичких активности.
c) Донације физичких лица - неновчана давања
Приходи по основу донација физичких лица - неновчаних давања у 2014. години износе 150
хиљада динара и односе се на закупе и уступање билборда, рекламних паноа, простора и сл.,
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без накнаде у складу са закљученим уговорима према којима се тржишна вредност закупа и
коришћења сматра неновчаним прилогом за финансирање трошкова изборне кампање.
1.7.2. Приходи од нефинансијске имовине (група рачуна 65)

Приходи од нефинансијске имовине
Приходи од закупнина покретних и непокретних ствари
Остали приходи од нефинансијске имовине
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

42.201
2.163
44.364

49.549
1.369
50.918

Приходи од нефинансијске имовине износе 44.364 хиљаде динара и односе се на приходе од
издавања у закуп некретнина у износу од 42.201 хиљаде динара и на приходе од рефундације
комуналних трошкова од закупаца некретнина и остале приходе од нефинансијске имовине у
износу од 2.163 хиљаде динара.
Највећи износи прихода од издавања у закуп некретнина, фактурисани су у складу са
закљученим уговорима о закупу пословног простора следећим закупцима:
Закупац

Ред.
бр.

МБР

Назив

1
2
3
4
5

08105090
07706545
07461429
07759231
07736681

Економски факултет, Суботица
Стоп д.о.о. Крагујевац
ЈП Пошта Србије, Београд
Banca Intesa а.д. Београд
Alfa Bank Srbija а.д. Београд

Пословни простор
Фактурисани
Површина приход у 2014.
Место
у 000 дин
м2
Нови Сад
581,60
2.668
Крагујевац
112,50
2.488
Ниш
756,93
2.271
Београд
195,00
1.721
Лозница
175,28
1.532

У поступку ревизије је утврђено да су због књижења пословних промена на рачунима имовине,
обавеза и приходима без веродостојних рачуноводствених исправа, потраживања по основу
продаје од услуга закупа некретнина, више су исказана у пословним књигама и финансијским
извештајима на дан 31.12.2014. године за 790 хиљада динара, више су исказани приходи од
закупа за 707 хиљада динара и обавезе за порез на додату вредност за 83 хиљаде динара. Веза,
Напомена 1.6.2. Потраживања по основу продаје.
РАСХОДИ
У финансијским извештајима Социјалистичке партије Србије за 2014. годину исказани су
расходи у укупном износу од 557.291 хиљада динара, од чега се износ од 547.757 хиљада
динара односи на пословне расходе, а преостали износ од 9.534 хиљада динара односи на
финансијске и остале расходе, што је приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Износ у Учешће
Износ у Учешће
Врста расхода
2014.
у%
2013.
у%
Пословни расходи
547.757
98,3%
197.334
89,9%
Трошкови материјала и енергије
22.896
4,1%
28.337
12,9%
Трошкови зарада, накнада зарада и
51.484
9,2%
56.588
25,8%
остали лични расходи
Трошкови производних услуга
433.734
77,8%
93.090
42,4%
Трошкови амортизације
4.118
0,7%
3.294
1,5%
Нематеријални трошкови
35.525
6,5%
16.025
7,3%
Финансијски расходи
1.938
0,3%
3.693
1,7%
Остали расходи
7.596
1,4%
18.515
8,4%
Укупно:
557.291
100%
219.542
100%
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Трошкови производних услуга у износу од 433.734 хиљада динара имају највеће појединачно
учешће у укупним расходима, у оквиру којих се на трошкове рекламе и пропаганде односи
389.758 хиљада динара, што чини 70% укупних расхода Социјалистичке партије Србије у 2014.
години. Веза, Напомена 1.7.5.
1.7.3. Трошкови материјала и енергије (група рачуна 51)
у 000 динара
31.12.2014. 31.12.2013.
Трошкови материјала и енергије
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара
Свега:

4.916
17.520
460
22.896

5.924
22.413
0
28.337

Трошкови материјала и енергије износе 22.896 хиљада динара, од чега се на трошкове
режијског материјала односи 4.916 хиљада динара, трошкове горива и енергије 17.520 хиљада
динара и трошкове једнократног отписа алата и инвентара 460 хиљада динара.
Структуру трошкова осгталог материјала (режијског) у износу од 4.916 хиљада динара чине
трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање и сервисирање основних средстава
у износу од 1.847 хиљада динара, трошкови осталог (режијског) материјала у износу од 1.567
хиљада динара и трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.502 хиљаде динара.
Од укупног износа трошкова горива и енергије од 17.520 хиљада динара, 9.710 хиљада динара
се односи на утрошене нафтне деривате, 7.135 хиљада динара се односи на утрошену
електричну енергију, 640 хиљада динара на утрошен гас, а преостали износ од 36 хиљада
динара на огревно дрво.
Највећи део трошкова нафтних деривата од 9.710 хиљада динара се односи на набавку горива
од добављача „OMV SRBIJA“ д.о.о. Београд, на основу Уговора о издавању и коришћењу
OMV картица (са Routex функцијом) 21 и Анекса овог Уговора 22, у укупном износу од 8.015
хиљада динара.
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара износе 460 хиљада динара и односе се на
набављене клима уређаје, рачунарску и другу опрему, чија је набавна вредност исказана као
трошак периода у моменту стављања у употребу у складу са Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалистичке партије Србије.
1.7.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група рачуна 52)

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 по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим
пословима
Остали лични расходи и накнаде
Свега:

21
22

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013

40.927
7.752

44.153
7.648

68
0
237

1.282
1
992

2.500
51.484

2.512
56.588

број 648/12, закључен дана14.09.2012. године
број 65/14, закључен дана 01.02.2014. године

57

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у износу од 51.484
хиљаде динара, од чега се на трошкове бруто зарада и накнада зарада односи 40.927 хиљада
динара, трошкове доприноса који се обрачунавају на терет послодавца 7.752 хиљаде динара.
Преостали износ ових трошкова се односи на остале расходе и накнаде у износу од 2.500
хиљада динара, трошкове накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у
износу од 237 хиљада динара и трошкове накнада по уговорима о делу у износу од 68 хиљада
динара.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 40.927 хиљада динара се односе на:
Основ исплате
Редован рад
Минули рад
Накнада за исхрану у току рада
Регрес за коришћење годишњег одмора
Свега зарада:
Боловање до 30 дана
Свега накнаде зарада:
Укупно:

у 000 динара
35.551
3.162
1.290
864
40.867
60
60
40.927

Зараде и накнаде зарада се обрачунавају у складу са Законом о раду 23, Правилником о раду
Социјалистичке партије Србије24, Правилником о систематизацији послова стручне службе
Главног одбора Социјалистичке партије Србије са табеларним прегледом систематизованих
радних места са бројем извршилаца и коефицијентима радних места у Социјалистичкој партији
Србије и уговорима о раду закљученим између Социјалистичке партије Србије и запослених.
Уговор о раду дефинише бруто зараду као основну зараду, која се увећава за исхрану у бруто
износу од 1.500 динара месечно и регрес за годишњи одмор у бруто износу од 1.000 динара
месечно, као и минули рад по стопи 0,5% за сваку пуну годину рада остварену у радном
односу.
Правилником о раду Социјалистичке партије Србије је предвиђено да запослени има право на
увећану зараду за:
•
•
•

прековремени рад – 26% од основице,
за рад на дан празника који је нерадни дан – 110% од основице,
по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном
односу – минули рад, 0,5% од основице.

На дан 31.12.2014. године, Социјалистичка партија Србије је имала 74 запослена лица од којих
је 55 лица запослено на неодређено време, а 19 лица на одређено време.
Просечна месечна зарада по запосленом у Социјалистичкој партији Србије у 2014. години
износи 46 хиљада динара (бруто), односно 39 хиљада динара (нето), обрачуната као
дванаестомесечни просек.
Зараде исплаћене руководиоцима Социјалистичке партије Србије у 2014. години износе:
Радно место
Директор стручне службе ГО СПС
Руководилац одељења за
материјално - финансијске послове

23
24

Број
лица
1

Бруто
зарада
1.355

Нето
зарада
963

у 000 динара
Просечна месечна
нето зарада
80

1.015

725

60

1

„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014
0500 бр.533/4 од 19.09.2014
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Остали лични расходи и накнаде у укупном износу од 2.500 хиљада динара се односе на друга
примања и накнаду трошкова запослених утврђених Правилником о раду, према следећој
структури:
у 000 динара
Члан
Врста накнаде
Износ
општег акта
Накнаде за отпремнину при одласку у старосну пензију
94
154
Накнаде за отпремнину запосленима за чијим је радом престала
97
91
потреба
Солидарна помоћ у случају смрти чланова уже породице
94
20
Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла
93
1.076
Накнада трошкова превоза на службеном путовању у земљи и
93
394
иностранству
Накнада трошкова смештаја на службеном путовању у земљи и
93
5
иностранству
Накнада трошкова исхране на службеном путовању у земљи и
93
277
иностранству – дневнице
Накнаде трошкова запосленима за коришћење сопственог
Уговор/Одлука
259
возила у службене сврхе
Накнаде трошкова другим физичким лицима за превоз на
212
службеном путовању
Давања пензионерима на име регреса за годишњи одмор,
12
јубиларне награде, поклони за 8. март
Укупно:
2.500
1.7.5. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)
у 000 динара
31.12.2014. 31.12.2013.
Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга текућег и инвестиционог одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови фундаменталних истраживања
Трошкови осталих услуга
Свега:

18.031
3.199
3.938
0
389.758
1
18.807
433.734

39.137
3.350
830
81
24.845
37
24.810
93.090

Трошкови производних услуга исказани у износу од 433.734 хиљаде динара, највећим делом се
односе на трошкове рекламе и пропаганде у износу од 389.758 хиљада динара што чини
89,86% укупних производних трошкова, затим трошкове осталих услуга у износу од 18.807
хиљада динара, трошкове транспортних услуга у износу од 18.031 хиљаде динара, трошкове
закупнина у износу од 3.938 хиљада динара, трошкове услуга одржавања у износу од 3.199
хиљада динара и друге трошкове.
Трошкови транспортних услуга у износу од 18.031 хиљаде динара се односе на трошкове ПТТ
услуга у износу од 13.961 хиљаде динара, трошкове такси услуга у износу од 2.221 хиљаде
динара, трошкове интернета од 849 хиљада динара и друге трошкове транспортних услуга од
1.000 хиљада динара.
Трошкови ПТТ услуга у износу од 13.961 хиљаде динара се највећим делом односе на
трошкове коришћења услуга јавне GSM дигиталне мобилне телефонске мреже по
претплатничком уговору бр. 12-01-977507-000149 који је закључен 14.04.2010. године са
”Tелеком Србија” а.д. Београд, за пакет услуге “Бизнет”.
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Трошкови такси услуга у износу од 2.221 хиљаде динара се највећим делом односе на услуге
коришћења rent-a-car возила.
Трошкови услуга текућег и инвестиционог одржавања основних средстава у земљи у износу
од 3.199 хиљада динара највећим делом се односе на машинске радове са испоруком
материјала на подстаници за грејање пословног простора на Студентском тргу број 15, Београд
у износу од 750 хиљада динара, грађевинске радове на санацији крова пословног простора у
Пожаревцу у износу од 342 хиљаде динара, поправке аутомобила у износу од 236 хиљада
динара, услуге адаптације пословног простора у Пријепољу у износу од 132 хиљаде динара и
осталих трошкова текућег одржавања просторија општинских одбора Социјалистичке партије
Србије.
Трошкови закупнина у износу од 3.938 хиљада динара се односе на трошкове закупа Велике
дворане Сава Центра у Београду у износу од 1.590 хиљада динара, закупа пословног простора
од Града Београда, Градске управе, Секретаријата за имовинско-правне односе, у улици
Рајићева број 16 у Београду у износу од 1.313 хиљада динара, закупа пословних просторија
које користе општински одбори Социјалистичке партије Србије: Кикинда, Љиг, Нови СадФутог и Младеновац у укупном износу од 501 хиљаде динара и закупа других непокретности у
износу од 534 хиљаде динара.
У следећој табели је дат преглед пет непокретности за које је Социјалистичка партија Србије
евидентирала трошкове закупа у својим пословним књигама у износу од 1.814 хиљада динара:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Град / Општина

Улица и број

Град Београд
Кикинда
Љиг
Нови Сад, Футог
Младеновац
Укупно:

Рајићева бр. 16
Краља Петра I бр. 39
/
Цара Лазара бр. 22
Краља Петра I бр. 175

Површина
(m2)
401
135
60
/
42
638

Евидентирани
трошкови закупа
у 000 динара
1.313
295
84
76
46
1.814

Структуру трошкова осталих услуга у износу од 18.807 хиљада динара чине трошкови
комуналних услуга у износу од 15.653 хиљаде динара, трошкови осталих производних услуга у
износу од 2.100 хиљада динара, трошкови за услуге заштите на раду у износу од 953 хиљаде
динара и остали трошкови у износу од 101 хиљаде динара.
Трошкови комуналних услуга највећим делом се односе на трошкове грејања у местима на
којима се налазе општински одбори Социјалистичке партије Србије, по уговорима закљученим
са топланама.
Остали производни трошкови у износу од 2.100 хиљада динара се односе на трошкове настале
по основу услуге ливења, обраде, бојења и патентирања плоча и значки са логом
Социјалистичке партије Србије.
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 389.758 хиљада динара имају удео у трошковима
производних услуга од 89,86% и највећим делом се односе на трошкове рекламе и пропаганде
за изборну кампању за народне посланике Народне скупштине Републике Србије и изборну
кампању за одборнике Скупштине града Београда, одржане дана 16.03.2014. године, са
следећом структуром:
у 000 динара
Парламентарни Београдски
Остали
Трошкови рекламе и пропаганде
УКУПНО
избори
избори трошкови
а) Трошкови огласа у новинама,
9.192
4.497
165
13.854
часописима и сл.
b) Трошкови огласа на радију,
239.649
28.354
519
268.522
60

телевизији и у биоскопима
c) Трошкови за проспекте, плакате
и афише
d) Трошкови истицања рекламних
порука на јавном месту
e) Трошкови за снимање и
приказивање филмова и видео
касета са рекламним порукама
f) Трошкови за оловке, упаљаче,
мајице, роковнике и сл.
g) Трошкови јавних догађаја
(митинг, конвенција, конференција)
h) Остали трошкови за рекламу и
пропаганду
Свега:

1.943

0

269

2.212

26.914

12.871

268

40.053

0

140

0

140

22.964

2.445

2.282

27.691

32.367

118

786

33.271

4.015

0

0

4.015

337.044

48.425

4.289

389.758

a) Трошкови огласа у новинама, часописима и сл. у износу од 13.854 хиљаде динара се односе
на трошкове оглашавања у штампаним и електронским медијима и имају следећу структуру:
у 000 динара
Износ
9.192
4.497
165
13.854

Трошкови огласа у новинама, часописима и сл.
Парламентарни избори
Београдски избори
Остали трошкови
Укупно:

У наставку је дат преглед највећих трошкова по оглашивачима у износу од 11.453 хиљаде
динара, који чине 82,67% укупних трошкова:
у 000 динара
Назив
Промет за
Укупни
Опис трошкова
Намена - избори
оглашивача
период
трошкови
13.03.2014. - - Објава огласа, инсертација
24.03.2014. флајера у издању „Kurir“;
- Рекламирање на интернет
страници: www.kurir-info.rs
„RINGIER AXEL 13.03.2014. - Објава огласа у дневним
SPRINGER“ доо
издањима: „Blic“, „ALO“, „24
Београд
sata“
NID „KOMPANIJA 12.03.2014. - - Објава огласа, убацивање
NOVOSTI“ ад
13.03.2014. летка у дневном издању
Београд
„Новости“;
„PRESS CLUB“
28.02.2014. - Објава огласа у Магазину
доо Београд
„Пензија“ бр. 11
„DAN GRAF“ доо 13.03.2014. - Објава огласа у дневном
Београд
листу „Danas“
„ADRIA MEDIA
GROUP“ доо
Београд

Укупно:

Парламентарни избори,
Београдски избори

3.387

Парламентарни избори,
Београдски избори

3.068

Парламентарни избори,
Београдски избори

2.139

Парламентарни избори

2.021

Парламентарни избори,
Београдски избори

838

11.453

Преостали износ од 2.401 хиљаде динара се односи на трошкове оглашавања код 13
оглашивача, међу којима су: „Politika novine i magazini (PNM)“ д.о.о. Београд, „Инсајдер тим“
д.о.о. Београд, „Naše novine“ д.о.о. Београд, „NIN“, „MM Boned“ д.о.о. Бор, NIP „Zrenjanin“ а.д.,
„Nove Kikindske novine“ д.о.о. Кикинда, „Čačanski glas“ д.о.о. Чачак и др.
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b) Трошкови огласа на радију, телевизији и у биоскопима у износу од 268.522 хиљаде динара,
имају следећу структуру:
у 000 динара
Трошкови огласа на радију, телевизији и у биоскопима
Износ
Парламентарни избори
239.649
Београдски избори
28.354
Остали трошкови
519
Укупно:
268.522
У наставку је дат преглед највећих трошкова по медијским кућама, односно агенцијама у
износу од 259.744 хиљаде динара, који чине 96,73% укупних трошкова:
у 000 динара
Назив
Уговор
Укупни
Опис трошкова
Намена - избори
медијске куће
бр.
трошкови

„WATCHOUT“ доо
Београд

ATP „PALMA“ доо
Јагодина
„INVITEM“ доо Каћ

RTV „BELLE AMIE“
доо Ниш

„SOS KANAL“ доо
Београд

„SAT-TV
COMMUNICATIONS“
доо Пожаревац

„NAŠA TELEVIZIJA
(SKY PLUS)“ доо
Београд
JP „NTV“ Ниш
„AS MEDIA“ доо
Београд

247/1 од - Реализација
11.03.2014. комуникационе и
креативне стратегије;
- Финална продукција за
потребе кампање;
- Медијска кампања
15FE4ZJ
- Маркетиншка подршка
од
наручиоцу изборне
15.02.2014. кампање за
парламентарне изборе
од
- Емитовање и
26.02.2014. дистрибуција реклама на
тв каналима на
територији АП Војводине
у политичком маркетингу
106/1 од
- Емитовање рекламних
20.02.2014. спотова, репортажа,
филмова и директан
пренос изборне
конвенције
119/1 од
- Закуп рекламног
17.02.2014. простора у ЕПП
терминима за политички
маркетинг у фебруару и
марту 2014.
236/1 од
- Услуге политичког
06.03.2014. маркетинга за изборну
кампању од 05.03. до
13.03.2014: емитовање
спотова, репортажа,
праћење митинга
/
- Уступање медијског
простора за рекламирање
политичке коалиције
СПС-ПУПС-ЈС
/
- Услуге по фактури бр.
62 од 20.02.2014.
250/1 од
- Реализација кампање12.03.2014. политичког маркетинга
СПС-ПУПС-ЈС на
програмима: радио „S“,
радио „Pingvin“,
„Gradski“ радио и радио
„Index“

Парламентарни избори,
Београдски избори

214.335

Парламентарни избори

23.000

Парламентарни избори

5.350

Парламентарни избори

4.416

Парламентарни избори,
Београдски избори

2.880

Парламентарни избори

2.663

Парламентарни избори,
Београдски избори

2.558

Парламентарни избори

1.752

Парламентарни избори

1.440
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„TIMOČKA
TELEVIZIJA I
RADIO“ ад Зајечар

115/1 од
14.02.2014.

Укупно:

- Реализација политичке
кампање СПС закупом
рекламног времена
предвиђеног за
политички маркетинг

Парламентарни избори

1.350

259.744

Преостали износ од 8.778 хиљада динара се односи на трошкове оглашавања код 61 медијске
куће, односно агенције, међу којима су: „Yu eko marketing“ д.о.о. Београд, „Kopernikus cable
network“ д.о.о. Ниш, TV „Galaksija“ д.о.о. Чачак, RTV „K23“ д.о.о. Суботица, JP „RTV Vranje“,
OD za emitovanje RTV programa „Sezam“ Бор, RTV „AS“ Шабац, „Euro Alfa“ д.о.о. Суботица, JP
„Štampa, radio i film “ Бор, JP „RTV Trstenik“, „TV Apatin“ д.о.о., AD RADIO TV „Podrinje“
Лозница и др.
Највеће појединачно учешће у трошковима огласа на радију, телевизији и у биоскопима у
износу од 214.335 хиљада динара (79,82%) се односи на реализацију медијске кампање за
Коалицију СПС-ПУПС-ЈС у периоду од 15.02.2014. до 17.03.2014. године, преко медијске
агенције „WATCHOUT“ д.о.о. Београд.
Уговором од 11.03.2014. године Социјалистичка партија Србије је ангажовала агенцију
„WATCHOUT“ д.о.о. Београд за свог заступника за послове реализације предизборне и изборне
кампање за Коалицију СПС-ПУПС-ЈС у периоду од 15.02.2014. до 17.03.2014. године.
У наставку је приказан преглед и спецификација извршених услуга за предизборну и изборну
кампању коалиције СПС-ПУПС-ЈС, по коначном обрачуну медијске агенције „WATCHOUT“
д.о.о. Београд, и то:
Бр. Услуга
1.

2.

3.

у 000 динара

Назив услуге

Износ (са ПДВ-ом)
Рачун бр. (97) 26-00024
од 24.03.2014.

Тачка 2.1
Реализација комуникационе и креативне
Уговора
стратегије:
- формулисање главног слогана кампање
- израда визуелног идентитета кампање
- израда дизајна и припреме за штампу свих штампаних и промотивних материјала

Рачун бр. (97) 23-00025
Тачка 2.2
Финална продукција за потребе
од 24.03.2014.
Уговора
кампање:
- израда ТВ и радио спотова
- израда репортажа и наменских филмова
- организација предизборних конвенција или промотивних скупова
- реализација штампе плаката и флајера
Тачка 2.3
Медијска кампања:
Уговора
3.1.
Главни одбор СПС-Парламентарни избори:
ТВ станице:
Износ:
РДУ „РТС“
53.806
TV „PINK“
83.010
„Prva Televizija“
23.466
„B92“
12.791
„HAPPY TV“
929
„BN Televizija“
1.160
Принт:
„Вечерње новости“
3.597
„Политика“
672
„Novi magazin“
504
ТВ станице + Принт:
179.936
Агенцијска провизија (0,5%)
900
Укупно (3.1.):

180.836

960
250
450
260
6.120
500
320
3.800
1.500

(3.1.+ 3.2.) 207.255
3.2.
Градски одбор СПС-Београдски избори:
ТВ станице:
Износ:
РДУ „РТС“
3.489
TV „PINK“
13.710
„Prva Televizija“
4.359
„B92“
1.123
„HAPPY TV“
339
J.P. „Studio B“
3.268

Тотал:
57.295
96.720
27.825
13.914
1.268
4.428

ТВ станице:
Агенцијска провизија (0,5%)

3.597
672
504
26.288 206.224
131
1.031

Укупно (3.2.):

26.419 207.255
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Рачун бр.
(97) 47-00017
(97) 20-00026
4. Укупно:

Датум
27.02.2014.
24.03.2014.

Износ
10.000
170.836

Рачун бр.
(97) 08-00030

Датум
24.03.2014.

Износ
26.419
(1+2+3) 214.335

c) Трошкови за проспекте, плакате и афише износе укупно 2.212 хиљада динара и односе се на
трошкове штампања плаката, флајера, летака, проспеката, кишобрана са штампом, качкета са
штампом, хемијских оловака са штампом, упаљача са штампом и сличног рекламног
материјала, који се највећим делом односе на трошкове за изборну кампању за изборе за
народне посланике Народне Скупштине Републике Србије, одржане дана 16.03.2014. године:
у 000 динара
Износ
1.943
269
2.212

Трошкови за проспекте, плакате и афише
Парламентарни избори
Остали трошкови
Укупно:

d) Трошкови истицања рекламних порука на јавном месту износе 40.053 хиљаде динара и
односе се на трошкове постављања билборда и мегаборда, рекламних банера, закупе LED
Multivision билборда, закупе светлећих display-a, штампање постера за билборде, паное и
сличне трошкове и имају следећу структуру:
у 000 динара
Трошкови истицања рекламних порука на јавном месту
Износ
Парламентарни избори
26.914
Београдски избори
12.871
Остали трошкови
268
Укупно:
40.053
У наставку је дат преглед највећих трошкова по добављачима у износу од 38.544 хиљаде
динара, који чине 96,23% укупних трошкова:
у 000 динара
Назив
Промет за
Укупни
Опис трошкова
Намена - избори
добављача
период
трошкови
„DIGITAL
PRINTING
CENTER“ доо
Београд

14.03.2014.

„GRIFON
MEDIA“ доо
Београд

20.02.2014.16.03.2014.

„ADVERCITY“
доо Ниш

16.03.2014.

„RALEX“ доо
Јагодина
„STUDIO
GRAPHICROOM“
пр Крњешевци
„DOGA“ доо
Београд

14.02.2014.08.03.2014.
08.03.2014.

Укупно:

28.02.2014.

- Закуп класичних OOH медија
провајдера; LED Multivision
билборда; светлећих display-a;
- Услуга штампе за класичне
OOH медије и PVC налепнице
- Закуп 197 билборда и 3
мегаборда, за потребе
постављања огласних порука, у
складу са закљученим уговором
- Закуп 12 билборд паноа у
Нишу;
- Штампа постера за билборд
паное
- Рекламни банер;
- Штампа на банерима и фолији
- Услужна штампа

Парламентарни
избори,
Београдски избори

- Билборди, ком. 272;
- Банер, m2 235;
- City light, ком. 1

30.069

Парламентарни
избори

6.160

Парламентарни
избори

754

Парламентарни
избори
Парламентарни
избори

654

Парламентарни
избори

433

474

38.544
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Преостали износ од 1.509 хиљада динара се односи на исказане трошкове за 25 добављача као
и трошкове закупа билборда, рекламних паноа, простора и сл. без накнаде где се закупнина не
плаћа већ се цена закупа сматра неновчаним прилогом за финансирање трошкова изборне
кампање за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржане дана
16.03.2014. године, у складу са закљученим уговорима. Веза, Напомена 1.7.1. II c)
e) Трошкови за снимање и приказивање филмова и видео касета са рекламним порукама износе
140 хиљада динара и односе се на трошкове снимања пропагандног спота за изборну кампању
за одборнике Скупштине града Београда, које је извршено 25. фебруара 2014. године, по
фактури ЈП „Београдска Тврђава“, Београд од 28.02.2014. године.
f) Трошкови за оловке, упаљаче, мајице, роковнике и сл. износе 27.691 хиљаду динара и односе
се на трошкове израде и штампе календара, хемијских оловки, упаљача, кеса, роковника,
фасцикли, блокова, стоних календара, мајица, беџева, привезака и других сличних трошкова и
имају следећу структуру:
у 000 динара
Оловке, упаљачи, мајице, роковници и сл.
Износ
Парламентарни избори
22.964
Београдски избори
2.445
Остали трошкови
2.282
Укупно:
27.691
У наставку је дат преглед највећих трошкова по добављачима у износу од 24.556 хиљада
динара, који чине 88,68% укупних трошкова:
у 000 динара
Назив
Промет за
Укупни
Опис трошкова
Намена - избори
добављача
период
трошкови
„MARKETING
PRESS“ доо
Београд

14.02.2014.10.03.2014.

„GATARIĆ
INTERNATIONAL
GROUP“ доо
Крњешевци
„DES“ доо
Суботица

19.02.2014.24.02.2014.

„GRAFIKA
GALEB“ доо Ниш
„CONAAI“ доо
Беоргад

26.02.2014.

„VIHOR-TRADE“
доо Београд

21.02.2014.04.03.2014.
10.03.2014.

MITEKS NS SZR
PR Ветерник

03.03.2014.15.04.2014.

19.02.2014.07.03.2014.

„SZR TRIACOM“
пр Ниш

17.02.2014.26.02.2014.

„MUZIČKI
POBEDNIK“ пр
Београд

20.02.2014.

Укупно:

- Штампање и израда мајица,
балона, беџева, хемијских
оловака, привезака и сл. за
„Партију уједињених
пензионера Србије-ПУПС“
- Штампање и израда хемијских
оловака, упаљача

Парламентарни
избори

Парламентарни
избори,
Београдски избори

6.867

- Штампање и израда мајица,
качкета, хемијски, упаљача за
„Партију уједињених
пензионера Србије-ПУПС“
- Уштампавање упаљача и
хемијских оловака
- Израда великих и малих
застава и цеви, за „Партију
уједињених пензионера СрбијеПУПС“
- Штампање и израда мајица,
застава, јарбола
- Штампање и израда мајица,
качкета, дуксева
- Штампа и израда
акредитација, календара,
флајера, промо пулта, блокова,
упаљача
- Штампа и израда хемијских
оловака и упаљача

Парламентарни
избори

1.854

Парламентарни
избори
Парламентарни
избори

1.273

Парламентарни
избори
Парламентарни
избори
Парламентарни
избори

1.153

Парламентарни
избори

370

10.660

1.176

638
565

24.556
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У поступку ревизије утврђено је да је налогом за књижење бр. 44 од 31.07.2014. године и
налогом за књижење бр. 575 од 15.04.2014. године два пута прокњижен исти рачун у
пословним књигама Социјалистичке партије Србије, и то Рачун MITEKS NS SZR PR Ветерник
бр. 74/14 од 10.03.2014. године у износу од 638 хиљада динара, при чему није извршена
контрола рачуноводствене исправе, супротно одредбама члана 9. Закона о рачуноводству. На
наведени начин, књижење два пута истог рачуна у пословним књигама Социјалистичке партије
Србије извршено је на основу неверодостојне рачуноводствене исправе, супротно одредбама
члана 8. Закона о рачуноводству, при чему су трошкови производних услуга и обавезе из
пословања приказани у пословним књигама и финансијским извештајима у износу већем за 638
хиљада динара, противно одредбама члана 22. Закона о рачуноводству, чл. 3., 27. ст. 8. и 32. ст.
4. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима за микро и друга правна лица.
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије је два пута књижила исти рачун у износу од 638 хиљада
динара, због чега су трошкови производних услуга и обавезе из пословања више исказани у
истом износу, супротно одредбама чл. 8., 9. и 22. Закона о рачуноводству и чл. 3., 27. ст. 8. и
32. ст. 4. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима за микро и друга правна лица.
g) Трошкови јавних догађаја (митинг, конвенција, конференција) износе 33.271 хиљаду динара
и односе се на трошкове закупа простора за одржавање организованих конвенција, митинга,
конференција и сл, трошкове превоза учесника ради присуства на организованим
конвенцијама, митинзима, конференцијама, трошкове осигурања од нежељеног догађаја и
трошкове обезбеђења у периоду одржавања конвеција, митинга, конференција, као и остале
трошкове који се у највећем делу односе на трошкове за изборну кампању за изборе за народне
посланике Народне скупштине Републике Србије одржане дана 16.03.2014. године, и то:
Јавни догађаји (митинг, конвенција, конференција)
Парламентарни избори
Београдски избори
Остали трошкови
Укупно:

у 000 динара
Износ
32.367
118
786
33.271

Структура укупних трошкова према висини трошкова по добављачима дата је у следећем
прегледу:
у 000 динара
Износ трошкова
Број добављача
Учешће
Укупно
Преко 300
29
62,67%
20.851
До 300
146
35,13%
11.687
Остало
/
2,20%
733
Укупно:
175
100%
33.271
У наставку је приказана структура прве групе ових трошкова у износу од 20.851 хиљаде динара
по добављачима, који чине 62,67% укупних трошкова, и то:
у 000 динара
Трошкови закупа простора за одржавање митинга, конвенција:
Правно лице
Опис трошкова
Документ
„Арена Београд“
Изборни скуп СПС-ПУПС-ЈС
Уговор бр. 148/1
доо
одржан 02.03.2014. у Београду
од 24.02.2014.
Спортски и пословни Изборна конвенција СПС-ПУПС-ЈС
Уговор бр. 119/1
центар „Војводина“
одржана 16.02.2014. у Новом Саду
од 14.02.2014.

4.812
Износ
3.477
975
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Спортски центар
„Чаир“

Изборна конвенција СПС-ПУПС-ЈС
одржана 13.03.2014. у Нишу

Трошкови угоститељства:
Правно лице
Опис трошкова
„Арена Београд“
Трошкови угоститељства (пиће,
доо
кетеринг, конобари) за време
одржавања изборног скупа СПСПУПС-ЈС дана 02.03.2014.
Трошкови обезбеђења:
Правно лице
Опис трошкова
„G4S SECURE
Услуге физичког обезбеђења у хали
SOLUTIONS“ доо
„Арена Београд“ за време одржавања
Београд
изборног скупа СПС-ПУПС-ЈС дана
02.03.2014.
Трошкови превоза:
25 превозника/агенција
Највећи:

SP „LASTA“ ад Београд
„KAVIM RAŠKA“ ад Рашка и „KAVIM JEDINSTVO“ доо Врање
„ARRIVA LITAS“ доо Пожаревац
„FARKAŠ TRANS TRAVEL“ доо Зрењанин
„JUGOPREVOZ KRUŠEVAC“ ад Крушевац

Остали из ове групе (20 превозника/агенција)
Укупно:

Уговор бр. 113/1
од 14.02.2014.
Документ
Рачун бр. 52/14 од
28.02.2014.

Документ
Рачун бр. 3760/1
од 03.03.2014.

360
235
Износ
235

409
Износ
409

15.395

2.579
1.252
1.113
937
934
8.580
20.851

У оквиру осталих трошкова који чине 35,13% укупних трошкова и односе се на добављаче са
износима испод 300 хиљада динара, исказани су трошкови премије осигурања од одговорности
за време трајања изборног скупа СПС-ПУПС-ЈС у хали „Арена Београд“ 02.03.2014. године
осигуравајућег друштва „AXA Neživotno osiguranje“ a.d.o. у износу од 284 хиљаде динара, у
складу са Уговором бр. 148/1 од 24.02.2014. године закљученим са „Арена Београд“ д.о.о.
Преостали део укупних трошкова јавних догађаја, митинга, конвенвија, конференција се у
највећем делу односи на трошкове превозника/агенција за извршене услуге превоза лица на
организованим митинзима и конвенцијама.
h) Остали трошкови за рекламу и пропаганду износе 4.015 хиљада динара и у највећем делу се
односе на следеће трошкове за изборну кампању за изборе за народне посланике Народне
скупштине Републике Србије, одржане дана 16.03.2014. године: трошкове штампе и израде
великих и малих застава, цеви за Партију уједињених пензионера Србије-ПУПС у износу од
1.784 хиљаде динара; трошкове закупа на интернет медијима blic.rs/vojvodina (takeover baner) и
inArticle Network (video baneri) на сајтовима subotica.com и 021.rs у износу од 880 хиљада
динара; трошкове изнајмљивања, превоза, монтаже и израде web странице за приказ видео
материјала са outdoor инсталација у износу од 576 хиљада динара; трошкове закупа пословног
простора за период 01-17.03.2014. године у износу од 252 хиљаде динара; остале трошкове
превоза у износу од 120 хиљада динара; трошкове за извршене услуге озвучавања,
осветљавања и постављања алуминијумске „P“ рампе на тргу у Сурдулици у износу од 104
хиљаде динара; трошкове израде телескопских јарбола у износу од 67 хиљада динара, што
укупно износи 3.783 хиљаде динара односно 94,22% осталих трошкова за рекламу и
пропаганду.
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1.7.6. Нематеријални трошкови (група рачуна 55, осим 557)

Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

6.053
5.860
494
1.044
19.952
2.122
35.525

5.286
4.745
838
1.149
2.445
1.562
16.025

Нематеријални трошкови у износу од 35.525 хиљада динара, односе се на трошкове пореза у
износу од 19.952 хиљаде динара, трошкове непроизводних услуга у износу од 6.053 хиљаде
динара, трошкове репрезентације у износу од 5.860 хиљада динара, остале нематеријалне
трошкове у износу од 2.122 хиљаде динара, трошкове платног промета од 1.044 хиљаде динара
и трошкове премије осигурања од 494 хиљаде динара.
Трошкови пореза у износу од 19.952 хиљаде динара се односе на трошкове пореза на пренос
апсолутних права у износу од 2.902 хиљаде динара за продату непокретност у току 2013.
године, порез на пренос апсолутних права у износу од 491 хиљаде динара по другим основама,
порез на имовину у износу од 15.439 хиљада динара (Веза, Напомена 1.6.9.), као и остале
порезе који терете трошкове у износу од 1.120 хиљада динара.
Трошкови непроизводних услуга у износу од 6.053 хиљаде динара се односе на трошкове
рачуноводствених услуга и консалтинга у износу од 1.800 хиљада динара, трошкова овере
потписа у току предизборне кампање у износу од 1.705 хиљада динара, трошкове адвокатских
услуга у износу од 818 хиљада динара, трошкове услуга екстерне ревизије у износу од 650
хиљада динара и остале трошкове у износу од 1.080 хиљада динара.
Трошкови репрезентације у износу од 5.860 хиљада динара се односе на трошкове одржавања
деветог конгреса Социјалистичке партије Србије у Сава Центру у износу од 1.997 хиљада
динара, трошкове угоститељских услуга општинских одбора у износу од 1.389 хиљада динара
и трошкове хране и пића коришћених у просторијама главног и општинских одбора
Социјалистичке партије Србије у износу од 2.439 хиљада динара као и трошкове смештаја
пословних партнера од 35 хиљада динара.
Остали нематријални трошкови у износу од 2.122 хиљаде динара се односе на трошкове
комуналних такси у износу од 1.682 хиљаде динара и остале нематеријалне трошкове у износу
од 440 хиљада динара.
Трошкови за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са
чланством
Према одредбама члана 19. став 3. Закона о финансирању политичких активности, средства
добијена из јавних извора у износу од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад
на годишњем нивоу, политички субјекат је дужан да користи за стручно усавршавање и
оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
Обавеза Социјалистичке партије Србије за 2014. годину, по наведеном законском основу, у
складу са добијених 131.463 хиљаде динара за редован рад из јавних извора, са применом
прописане стопе од најмање 5%, износи 6.573 хиљаде динара.
Социјалистичка партија Србије је у свом Годишњем финансијском извештају за 2014. годину,
од 08.04.2015. године, који је поднет Агенцији за борбу против корупције, исказала трошкове
стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством у износу
од 4.617 хиљада динара, односно 3,51% у односу на добијена средства из јавних извора. Ови
трошкови се састоје од трошкова одржавања деветог конгреса Социјалистичке партије Србије
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у Сава Центру у износу од 3.623 хиљаде динара и трошкова организовања превоза чланова на
састанке и скупове у износу од 994 хиљаде динара, што је за 1.956 хиљада динара мање,
односно 1,49%, него што је по Закону о финансирању политичких активности била у обавези
да користи за стручно усавршавање, оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
1.7.7. Остале позиције биланса успеха
Приходи од продаје робе, производа и услуга (група рачуна 60)
Приходи од продаје робе, производа и услуга од 422 хиљаде динара се односе на приходе од
услуга закупа непокретности, на основу уговора закљученог 2008. године између
Социјалистичке партије Србије и „KONSING GROUP“ д.о.о. Београд.
У поступку ревизије је утврђено да су ова потраживања од „KONSING GROUP“ д.о.о. Београд,
више исказана због књижења фактура и профактура које су издате по истом основу и у истом
износу. Веза, Напомена 1.6.2.
Приходи од чланарина и чланских доприноса (рачуни 630 и 631)
Приходи од чланарина и чланских доприноса у износу од 490 хиљада динара се односе на
приходе по основу чланарина које је уплатило 475 физичких лица. Појединачна висина
уплаћене годишње чланарине износи од 100 динара до 24 хиљаде динара, при чему је најчешћи
појединачни износ чланарине од једне хиљаде динара, уплатило 412 физичких лица.
Од укупног износа чланарине у износу од 490 хиљада динара, 446 хиљада динара је уплаћено у
готовини у складу са чланом 8. став 3. Закона о финансирању политичких активности којим је
предвиђено да се чланарина може платити у готовини уколико не прелази једну хиљаду динара
на годишњем нивоу. За наплаћену чланарину Социјалистичка партија Србије је издала
признанице и извршила уплате на текући рачун у року седам дана од дана издавања
признанице у складу са одредбама члана 8. став 4. Закона о финансирању политичких
активности. Остатак од 44 хиљаде динара, чланарину су уплатили чланови са свог текућег
рачуна.
Чланом 74. Статута Социјалистичке партије Србије, од 11. децембра 2010. године, прописано
је да се Правилником о чланарини утврђују права и обавезе плаћања чланарине и да Главни
одбор доноси одлуку којом се утврђује висина и начин плаћања чланарине.
У поступку ревизије утврђено је да Социјалистичка партија Србије није донела Правилник о
чланарини предвиђен Статутом. Веза, Напомена 1.1.
Одлуком о висини и начину плаћања чланарине од 13.06.2007. године, одређена је висина
чланарине у зависности од статуса члана, тако да је за незапослене, студенте и пензионере
чланарина одређена у висини од 50 динара, за запослене са просечним примањима од 100
динара, за директоре, приватне предузетнике и власнике приватних предузећа у висини од 200
динара, а за функционере у странци и посланике до 10% од укупних примања. У складу са
наведеном одлуком, сваки члан Социјалистичке партије Србије је дужан да плаћа чланарину на
месечном нивоу.
Дана 24.07.2012. године, Главни одбор Социјалистичке партије Србије је донео Одлуку којом
су ослобођени плаћања чланарине, чланови који су на евиденцији у општинским одборима или
градским одборима странке, а који су у статусу запослених са минималном зарадом,
незапослених, пензинери, студенти, ученици, пољопривредници, породиље, инвалиди, особе са
посебним потребама, самохрани родитељи или у било ком статусу социјалних потреба, због
пада животног стандарда, тешке економске и финасијске ситуације изазване светском
економском кризом и транзицијом у којој се држава налази.
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Трошкови амортизације (рачун 540)
Трошкови амортизације износе 4.118 хиљада динара и односе се на амортизацију грађевинских
објеката у износу од 2.412 хиљада динара и амортизацију опреме у износу од 1.706 хиљада
динара.
За обрачун амортизације грађевинских објеката и опреме примењује се пропорционални метод
отписивања. Основицу за обрачун амортизације чини набавна вредност. За износ амортизације
формира се исправка вредности посебно за сваки књиговодствени рачун грађевинских објеката
и опреме. Обрачунати трошак амортизације признаје се као расход на крају године.
Прописане годишње стопе амортизације утврђене су на основу преосталог корисног века
трајања и обелодањене су у Напоменама уз финансијске извештаје.
Приходи од финансијске имовине (група рачуна 66)
Финансијски приходи у износу од 73 хиљаде динара се највећим делом односе на приходе од
камата на орочена динарска средства код банке „Комерцијална банка“ а.д. Београд у укупном
износу од 59 хиљада динара и на приходе од камата на орочена средства код банке „Banca
Intesa“ а.д. Београд у износу од 12 хиљада динара. Веза, Напомена 1.6.10. Остале позиције
биланса стања - Краткорочни финансијски пласмани а)
Финансијски расходи (група рачуна 66)
Финансијски расходи износе 1.938 хиљада динара и односе се на расходе затезних камата,
камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и камате по финансијском лизингу у укупном
износу од 1.650 хиљада динара, расходе по основу преноса средстава коалиционом партнеру у
износу од 125 хиљада динара, негативне курсне разлике у износу од 76 хиљада динара, и
остале финансијске расходе у износу од 87 хиљада динара.
Остали приходи (група рачуна 67 и 68, осим 683 и 685)
Остали приходи исказани у износу од 4.143 хиљаде динара односе се на наплаћена отписана
потраживања у износу од 2.479 хиљада динара, на остале непоменуте приходе у износу од
1.522 хиљадe динара и на вишкове, приходе од продаје нематеријалне и сталне имовине и
материјала, приходе од смањења обавеза и приход од надокнаде штете и рефундација у износу
од 142 хиљаде динара.
Остали расходи (група рачуна 57 и 58, осим 583 и 585)
Остали расходи исказани у износу од 7.596 хиљада динара односе се на казне, пенале и
надокнаде штете у износу од 6.630 хиљада динара, на остале непоменуте расходе у износу од
966 хиљада динара.
1.7.8. Расходи класификовани по Закону о финансирању политичких активности
У складу са Законом о финансирању политичких активности, средства из јавних и приватних
извора политички субјекти користе за финансирање трошкова редовног рада и трошкова
изборне кампање, а политички субјекти који учествују у изборној кампањи дужни су да
Агенцији за борбу против корупције подносе извештај о трошковима изборне кампање који
садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних
и приватних извора.
У поступку ревизије је утврђено да Социјалистичка партија Србије не обезбеђује у пословним
књигама аналитичку евиденцију о трошковима редовног рада и трошковима изборне кампање
у складу са Законом о финансирању политичких активности.
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Препорука 6:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије да у својим пословним књигама обезбеди
аналитичку евиденцију о трошковима редовног рада и трошковима изборне кампање у складу
са Законом о финансирању политичких активности.
1.8. СУДСКИ СПОРОВИ
Статус судских и других спорова
Социјалистичка партија Србије на дан 31. децембра 2014. године учествовала у 10 судских и
других спорова укупне вредности 671.012 хиљада динара као активно легитимисана страна, а у
18 спорова укупне вредности 4.423 хиљада динара као пасивно легитимисана страна. Предмет
спорова су утврђење због сметања поседа, регресни захтеви за накнаду штете, дуговања по
основу непоштовања коалиционог споразума, услуга оглашавања и комуналних услуга.
Социјалистичка партија Србије је као тужена у 2014. и 2015. години закључила четири судска
поравнања у укупној вредности од 13.304 хиљаде динара, чија реализација је започела у 2014.
години и настављена у 2015. години. У спору у коме је Социјалистичка партија Србије тужила
Републику Србију за накнаду штете због преузимања пословног простора у згради „Ушће“ на
Новом Београду, у 2014. години је одбијен тужбени захтев, а Социјалистичка партија Србије је
обавезана да плати 229 хиљада динара на име трошкова судског спора. Спор није окончан, јер
је Социјалистичка партија Србије изјавила жалбу другостепеном суду.
Обелодањивање података о судским и другим споровима
Одредбама члана 8. став 1. тачка 6) Правилника о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица, прописано је да Напомене уз финансијске извештаје 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.
У поступку ревизије је утврђено да Социјалистичка партија Србије 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 18 судских и других спорова, укључујући и радне спорове, са укупним износом тужбених
захтева од 4.423 хиљаде динара, иако је наведена информација значајна за оцену финансијског
положаја и успешности пословања, противно одредбама члана 22. став 1. Закона о
рачуноводству и члана 8. став 1. тачка 6) Правилника о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица.
На основу наведеног утврђено је:
Социјалистичка партија Србије није у Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину
обелоданила да се на дан 31.12.2014. године против ње води 18 судских и других спорова,
укључујући и радне спорове, са укупним износом тужбених захтева од 4.423 хиљаде динара,
противно одредбама члана 22. став 1. Закона о рачуноводству и члана 8. став 1. тачка 6)
Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица.
Препорука 7:
Препоручује се Социјалистичкој партији Србије да у Напоменама уз финансијске извештаје
обелодањује потпуне податке о предмету, броју и вредности судских спорова који се воде
против ње.
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ПРИЛОГ - 3.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Број: 400-1971/2015-07/9
Б е о г р а д, 27. новембар 2015. године
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Са д р ж а ј
Страна
1.

Биланс стања на дан 31. децембра 2014. године
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2.

Биланс успеха за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
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1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2014. године
ПОЗИЦИЈА

Број Напомене
ДРИ

Износ
31.12.2014.

(у 000 динара)
Износ
31.12.2013.

АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА

60.178

64.058

59.454

63.309

Грађевински објекти

52.948

55.359

Постројења и опрема

6.506

7.950

724

749

28.009

40.744

0

15.703

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

1.6.1.

1.6.10.

ОБРТНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ
Плаћени аванси за залихе и услуге

15.703

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

1.6.2.

22.385

20.185

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

1.6.10.

171

128

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

1.6.10.

2.726

3.053

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

1.6.3.

2.727

1.675

88.187

104.802

46.019

46.019

0

0

200.085

139.787

Вишак расхода над приходима ранијих година

139.787

97.132

Вишак расхода над приходима текуће године

60.298

42.655

242.253

198.570

0

1.419

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ПАСИВА
УЛОЗИ
УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И
ДРУГИХ ЛИЦА
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД
РАСХОДИМА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА

1.6.4.

1.6.5.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Остале дугорочне обавезе

1.419

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

1.6.10.

6.237

7.645

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

1.6.6.

182.130

149.101

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

1.6.7.

23.551

27.057

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ
ДАЖБИНЕ
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗНАД
ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ)
УКУПНА ПАСИВА

1.6.8.
1.6.9.

18.042
12.293

12.691
657

154.066

93.768

88.187

104.802
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2. БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
ПОЗИЦИЈА

Број
Напомене
ДРИ

(у 000 динара)

Износ
31.12.2014.

Износ
31.12.2013.

192.413

1.7.7.

492.770
422

1.7.7.

490

844

1.7.1.

447.494

140.651

1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

44.364
547.757
22.896
51.484

50.918
197.334
28.337
56.588

1.7.5.
1.7.7.
1.7.6.

433.734
4.118
35.525

93.090
3.294
16.025

54.987

4.921

73
73
1.938
1.650
288

161
161
3.693
3.309
384

1.865
7

3.532
135

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА
ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ
ДОПРИНОСА
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
СУБВЕНЦИЈА И СЛ.
ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Приходи од камата
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Расходи камата
Негативне курсне разлике и расходи по основу ефеката
валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПО ОСНОВУ
УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И
ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И
ПОТРАЖИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД РАСХОДИМА ПО ОСНОВУ
УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И
ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И
ПОТРАЖИВАЊА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
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