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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Палмира Тољатија 5/3
11070 Нови Београд
1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Српске напредне странке за 2014. годину у
складу са Уставом Републике Србије 1, Законом о Државној ревизорској институцији 2, Програмом
ревизије Државне ревизорске институције за 2015. годину, Закључком о спровођењу ревизије број
400-1970/2015-07 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. децембра 2014. године и 2)
Биланса успеха.
Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја
У складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности3 и Статута Српске напредне
странке од 18. јануара 2013. године, председник странке и лица која он за то овласти су одговорни
за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја у складу са законом којим се
уређују рачуноводство и ревизија и Правилником о начину признавања, вредновања, презентације
и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних
лица.
Ова одговорност обухвата осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола, које су
релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не садрже
погрешне информације од материјалног значаја услед криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о овим финансијским
извештајима.
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији, Пословником
Државне ревизорске институције 4 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 процену
„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. 9/2009
1
2
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адекватности примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране
руководства, као и оцену целокупне презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основ за
наше мишљење.
Мишљење
По нашем мишљењу финансијски извештаји Српске напредне странке за 2014. годину дају
истинит и објективан приказ стања на дан 31. децембра 2014. године и припремљени су, по
свим материјално значајним питањима, у складу са применљивим оквиром финансијског
извештавања.
2. Извештај о ревизији правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања Српске напредне странке за 2014. годину која
обухвата ревизију активности, финансијске трансакције и информације, које су укључене у
финансијске извештаје Српске напредне странке за 2014. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припремање и презентацију годишњих финансијских извештаја, као што је
напред наведено, руководство Српске напредне странке за 2014. годину 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.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основ за
наше мишљење.
Мишљење
По нашем мишљењу активности, трансакције и информације, које су приказане у
финансијским извештајима Српске напредне странке за годину која се завршава 31.
децембра 2014. године, по свим материјално значајним питањима, су у складу са прописима
који их уређују.
Радослав Сретеновић,
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
Београд, 27. новембар 2015. године
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ПРИЛОГ – 1.

РЕЗИМЕ ПРЕПОРУКА
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Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
Препоручује се Српској напредној странци:

1) да нормативно уреди обавезу доношења финансијског плана у циљу контроле
финансијског пословања и извештавања о реализацији финансијских елемената
програмских активности (Напомена 3 – Препорука 1);
2) да приликом примања прилога од физичких лица од истих обезбеди изјаве да није
прекорачена максимална вредност давања у складу са чланом 9. Закона о финансирању
политичких активности (Напомена 7.1. – Препорука 2);
3) да нормативно уреди начин коришћења сопствених путничких возила и да за иста устроји
евиденцију за праћење утрошка горива (Напомена 7.3. – Препорука 3).

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУКАМА
На основу члана 40. став 1. Закона о Државнoj ревизорскoj институцији, Српска напредна
странка је дужна да поднесе Институцији писани извештај о поступању по препорукама у року
од 60 дана, почев од дана уручења овог извештаја.
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НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ
a) Оснивање Српске напредне странке
Српска напредна странка je основана на основу „Акта о оснивању политичке странке“ од 10.
октобра 2008. године, а оснивачка скупштина је одржана 21. октобра исте године у Београду.
Странка је уписана у регистар политичких организација 2008. године на регистарском листу број
469, односно политичких странака 2010. године, на основу Решења о упису у Регистар
политичких странака 5 на регистарском листу број 48, а као заступник странке уписан је Томислав
Николић из Београда. Решењем Министарства за људска и мањинска права, државну управу и
локалну самоуправу, на основу одредаба члана 27. и 29. став 1. Закона о политичким странкама 6 и
члана 11. Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака7 од 20. јуна 2012.
године, у Регистру политичких странака уписана је промена података који се односе на заступника
политичке странке – уписан је нов податак и то: Александар Вучић, Београд.
Матични број Српске напредне странке је 17741250, а од стране Министарства финансија
Републике Србије, Пореске управе, истој је додељен порески идентификациони број – ПИБ
105815954.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште странке је у Београду, Палмира Тољатија 5/3.
Српску напредну странку представља и заступа председник.
b) Програмски циљеви и начин деловања Српске напредне странке
Програмском платформом Српске напредне странке из октобра 2011. године, Програм СНС Бела књига „Програмом до промена“, дефинисана су основна начела деловања странке проистекла
из њених општих политичких ставова. Српска напредна странка је политичка организација јасног
демократског опредељења, чији је циљ спровођење државотворне политике, заштита виталних
националних интереса, унапређење људских права, реалан и убрзан економски развој.
Српска напредна странка се залаже за улазак Србије у Европску унију, али и за блиску сарадњу са
Руском федерацијом, САД, Кином, Јапаном и земљама трећег света као носиоцима светског
развоја.
Поштујући демократска начела, људска права, владавину права, општа и појединачна начела
Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), уважавајући начела тржишне привреде,
спремна за пуну сарадњу са Међународним економско-финансијским институцијама, Српска
напредна странка је објавила своју Програмску платформу као основу будућег економског развоја
и просперитета.
Према Статуту Српске напредне странке, у свом деловању странка тежи ка остварењу
програмских циљева, као што су очување територијалног интегритета Републике Србије и
поштовање универзалних слобода појединаца; формирање стабилне државе; економски опоравак
уз стварање снажне привреде, оснаживање приватног сектора и рационализација државне управе;
борба против корупције и криминала на свим нивоима; помоћ, сарадња и одржавање добрих веза
5

„Службени гласник РС“, бр. 12/2010
„Службени гласник РС“, бр. 36/2009
7
„Службени гласник РС“, бр. 51/2009
6
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са припадницима српског народа и држављанима Србије који живе ван граница Републике Србије;
поштовање зајемчених људских права и припадника мањинских заједница у Републици Србији;
стварање државе социјалне правде; успостављање равномерног регионалног развоја и
децентрализација Србије, са посебним нагласком на развој села и побољшавање животног
стандарда у мањим срединама; побољшавање међународне позиције и угледа Републике Србије у
свету, придруживање Европској унији, развијање најближих односа са Руском федерацијом, САД,
Кином, Индијом, арапским светом и осталим пријатељским земљама у свету; војна неутралност
Републике Србије, уз учествовање у мировним мисијама УН, као и рад на модернизацији и
техничкој опремљености Војске Републике Србије.
У остваривању својих програмских начела и циљева, Српска напредна странка делује у складу са
Уставом, законима и општеприхваћеним начелима политичког легитимитета и легалитета,
користи демократска и ненасилна парламентарна и ванпарламентарна средства и не прихвата
недемократске, тоталитарне или друге насилне методе политичког деловања. Српска напредна
странка сарађује са другим странкама и политичким организацијама у земљи и иностранству.
c) Евиденција о чланству
Ускладу са одредбама члана 21. Закона о политичком странкама и члана 16. Статута Српске
напредне странке, евиденција чланова странке води се електронски, у оквиру јединственог и
повезаног рачунарског система. Надзор над вођењем евиденције чланова странке врши Извршни
одбор.
d) Територијална организација
Према одредбама члана 25. Статута органи странке делују на целокупној територији Републике
Србије и на делу територије Републике Србије. Органи Српске напредне странке који делују на
целокупној територији Републике Србије су:
1) Скупштина;
2) Главни одбор;
3) председник странке;
4) заменик председника странке;
5) потпредседници Главног одбора;
6) Председништво;
7) Извршни одбор;
8) Статутарна комисија;
9) Надзорни одбор, и
10) Изборни штаб.
Органи који делују на делу територије Републике Србије су:
1) Месни одбори;
2) Изборне скупштине општинских и градских одбора;
3) Општински и градски одбори;
4) Окружни одбори, и
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5) Градски одбор Београда.
Српска напредна странка обавља своје страначке активности преко 176 одбора, од чега 24 градска
и 152 општинска одбора.
e) Финансирање и имовина странке
Одредбама члана 85. Статута Српске напредне странке предвиђени су следећи приходи:
-

чланарине,
добровољни прилози,
поклони и завештања легата,
средства из буџета и
други извори у складу са законом.

Према одредбама члана 86. Статута имовина Српске напредне странке је недељива и њоме
располаже и управља председник.
f) Органи Српске напредне странке
Органи Српске напредне странке су: Скупштина, Главни одбор, председник странке, заменик
председника странке, потпредседници Главног одбора, Председништво, Извршни одбор,
Статутарна комисија, Надзорни одбор и Изборни штаб.
Највиши орган Српске напредне странке је Скупштина, а њене надлежности као и надлежности
неких органа дају се у наставку:
Скупштина је највиши орган странке. Скупштина ради у редовним седницама – једном у четири
године и ванредним седницама, а сазивају је председник странке или Главни одбор. Скупштину
чине најмање 3.200 делегата, а највише 4.000 делегата, који могу бити делегати по функцији и
изабрани делегати. Скупштина доноси Програм и Статут странке и усваја њихове измене и
допуне, утврђује опште смернице политичког деловања странке, бира и разрешава председника
странке, изабране чланове Председништва и Главног одбора и председника и чланове Статутарне
комисије и Надзорног одбора.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у странци између две седнице Скупштине.
Председник странке је по функцији председник Главног одбора, а заменик председника је по
функцији заменик председника истог. Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца, а чине
га чланови по функцији и 300 изабраних чланова.
Председник странке представља, заступа и руководи странком. Мандат председника траје четири
године, а за свој рад је одговоран Скупштини и Главном одбору. Председника бира Скупштина, по
правилу, тајним гласањем. Кандидата за председника предлаже најмање петнаест општинских
одбора.
Председништво странке је оперативно-политички орган странке који редовно заседа, анализира
актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове
неопходне за континуирано функционисање странке. Председништво странке је састављено од
тридесет чланова, који могу бити чланови по функцији и изабрани чланови. Чланови по функцији
су председник странке и његов заменик, потпредседници Главног одбора и председник Извршног
одбора. Остале чланове Председништва именује, на предлог председника странке, Скупштина из
реда посебно заслужних чланова, на период од четири године.
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Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва. Извршни одбор
чине Председник, потпредседници и секретар Извршног одбора, председници савета странке,
председник Информативне службе странке и чланови које именује Председништво странке на
предлог председника. Извршни одбор спроводи одлуке Главног одбора, председника странке и
Председништва, доноси одлуке о облицима организовања и рада странке и др., а обавља и друге
послове у складу са Статутом и општим актима странке.
Изборни штаб се формира у време избора, за потребе изборне кампање. Чланови Изборног штаба
су шеф Изборног штаба, председник странке, председник Извршног одбора, председник Службе за
информисање и лица које именује председник странке. Изборни штаб руководи припремама за
изборе и изборним активностима, доноси план и програм изборних активности, стара се о
спровођењу изборне кампање и др., а обавља и друге поверене послове.
Локална организација
Месни одбор се формира ради спровођења политике странке на делу територије општине или
града, за подручје насељеног места, села или дела општине или града (месна заједница, бирачко
место и сл.). Месни одбор организује и врши промоцију странке на својој територији и обавља
активности у складу са Статутом и другим актима странке.
g) Општи акти
Основни општи акт Српске напредне странке је Статут, који је по овлашћењу Скупштине странке
донео Главни одбор на седници одржаној 18. јануара 2013. године. Статутом су уређена питања од
значаја за рад и деловање Српске напредне странке.
Статут доноси Скупштина странке а сам поступак доношења истог покреће Главни одбор и
председништво странке. Питања која нису дефинисана Статутом уређују се осталим актима
странке, која доносе органи странке у складу са својим надлежностима.
Поред осталих Српска напредна странка је донела следећа општа акта: Програм странке,
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује правилник за
микро и друга правна лица, Општа правила употребе и коришћења информационих система,
Упутство са критеријума за формирање изборних листа и избор кандидата за одборнике на
локалним изборима и др.
h) Улози оснивача (сопствени извори)
Вредност улога оснивача Српске напредне странке чини нераспоређени вишак прихода над
расходима, који је у финансијским извештајима за 2014. годину исказан у износу од 248.305
хиљада динара – Веза: Напомена 6.5.
i) Информатичка инфраструктура
Српска напредна странка поседује рачунарску и телекомуникациону опрему смештену у седишту
странке. Приступ рачунарима на којима је база података имају искључиво овлашћена лица и није
могућ даљински приступ са других рачунара.
У домену заштите података, у 2014. години примењивана су Општа правила употребе и
коришћења информационих система којима је регулисана политика безбедности чији је саставни
део процедура за употребу и коришћење лозинки и опоравак система после отказа.
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Српска напредна странка не запошљава лица на пословима информационих технологија, јер је
информатичка инфраструктура изграђена сопственим ресурсима.
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 члана 32. и 34. Закона о финансирању политичких активности и члана 10. став 1. тачка
10. Закона о Државној ревизорској институцији.
Упоредни преглед података у финансијским извештајима Српске напредне странке поднетих
Агенцији за борбу против корупције и Агенцији за привредне регистре
Увидом у годишње финансијске извештаје који се достављају Агенцији за привредне регистре
закључно са 30. јуном 2015. године и њиховим поређењем са годишњим финансијским
извештајима са мишљењем ревизора, који се по члану 28. Закона о финансирању политичких
активности достављају Агенцији за борбу против корупције до 15. априла 2015. године, нису
утврђене разлике.
2. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ И ОКВИР ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
Српска напредна странка своје финансијско-материјално пословање обавља у складу са Законом о
рачуноводству 8 и подзаконским актима донетим на основу тог закона и то: Правилником о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима за микро и друга правна лица 9, Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица 10 и Правилником о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица 11 . Према одредбама члана 86. Статута, за
финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и за остваривање контакта са
надлежним органом одговорни су председник странке и лица која он за то овласти.
Финансијски извештаји за 2014. годину
Главни одбор Српске напредне странке је на седници одржаној 26. априла 2015. године усвојио
финансијске извештаје за 2014. годину, којима је утврђен губитак у износу од 20.814 хиљада
динара, а исти се покрива из нераспоређене добити ранијих година.
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2014. годину, потписани квалификованим
електронским потписом законског заступника – Председника Српске напредне странке,
достављени су Агенцији за привредне регистре у електронском облику у року из члана 33. Закона
о рачуноводству.
Финансијски извештаји у складу са Законом о финансирању политичких активности
Финансијски извештај за 2014. годину, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно
прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о
„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
8
9
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рачуноводству и ревизији, достављени су Републичкој агенцији за борбу против корупције у
смислу одредаба члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких активности. Исти су
састављени у складу са Правилником о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском
извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта 12.
Организација рачуноводства
Српска напредна странка је, на основу Уговора о вођењу пословних књига и састављању
финансијских обрачуна и извештаја и пореских обрачуна од 31. децембра 2008. године, са
анексима (последњи закључен 10. јануара 2014. године), вођење пословних књига и састављање
финансијских извештаја поверила предузетнику - Задрузи рачуновођа „Конто“, Београд, у смислу
одредаба члана 15. став 1. Закона о рачуноводству. Иста задруга рачуновођа је водила
рачуноводство странке и у 2014. години и састављала финансијске извештаје за 2014. годину.
Подаци и информације о финансијском положају, успешности и променама у финансијском
положају странке за интерне и екстерне кориснике обезбеђују се у рачуноводственом
информационом систему који представља део информационог система Српске напредне 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 и др.
Интерним актом је регулисано да се књижење пословних промена може вршити само на основу
веродостојне рачуноводствене исправе, која се мора доставити на књижење најкасније у року од
три радна дана од дана када је пословна промена настала, односно у року од три радна дана од
датума пријема. После спроведене контроле примљених рачуноводствених исправа, исте се морају
књижити најкасније у року од пет радних дана од дана пријема.
Српска напредна странка у 2014. години није водила дневник благајне, с обзиром на то да у току
године није било евидентираних пословних промена које настају по основу готовине и других
вредности.
Рачуноводствене политике
Усвојене рачуноводствене политике Српске напредне странке односе се на признавање, укидање
признавања, мерење и процењивање средстава, обавеза, прихода и расхода. Актом о
рачуноводственим политикама је регулисано да исте треба примењивати доследно у дужем
временском периоду и да се могу мењати само у случају промене рачуноводствених прописа и/или
уколико промена обезбеђује поузданије и важније информације о финансијском положају и
резултатима пословања.
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Рачуноводственим политикама Српске напредне странке уређено је признавање, мерење и
процењивање, једног дела имовине, на следећи начин:
Нематеријална имовина се почетно мери по набавној вредности или цени коштања, а након
почетног признавања по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану
амортизацију и евентуалне губитке због обезвређења.
Некретнине, постројења и опрема која испуњава услове за признавање као средство, почетно се
мери по набавној вредности, односно цени коштања, а након почетног признавања по набавној
вредности, односно цени коштања, умањеној за акумулирану амортизацију и евентуалне губитке
због обезвређења. У набавну вредност се укључују сви трошкови набавке увећани за зависне
трошкове набавке. Сопствене услуге код набавки некретнина, постројења и опреме се признају у
набавну вредност највише по тржишној цени, док се неуобичајено високи трошкови исказују на
терет расхода периода у коме су настали.
Да би средство било признато као стално средство за које постоји обавеза обрачуна амортизације,
треба да испуњава услов да је његов корисни век трајања дужи од годину дана. Обрачун
амортизације почиње од првог дана наредног месеца у односу на месец у којем је основно
средство стављено у употребу, односно од када је расположиво за коришћење. Обрачун
амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у потпуности
отписано, расходовано или на било који начин отуђено.
Као основно средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара, чији
је корисни век трајања дужи од годину дана. Као основно средство признају се и резервни делови,
чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена у врема набавке већа
од просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији. Такви резервни делови по уградњи
увећавају књиговодствену вредност средства у које су уграђени, а резервни делови који не
задовољавају те услове исказују се као трошак пословања.
Краткорочна потраживања и пласмани процењују се у складу са „Правилником за микро и
друга правна лица“, с тим да се индиректан отпис врши код потраживања од купаца код којих је од
рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. Директан отпис се врши уколико је
ненаплативост извесна и документована – странка није успела да судским путем изврши њихову
наплату.
У вези признавања готовинских еквивалената и готовине, активних временских разграничења,
обавеза и пасивних временских разграничења, као и прихода и расхода, акт о рачуноводственим
политикама Српске напредне странке упућује на непосредну примену одговарајућих одредби
„Правилника за микро и друга правна лица“.
3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Статутом Српске напредне странке нити другим актом није прописана обавеза састављања и
доношења финансијског плана странке, па за 2014. годину исти није ни донет.
Међутим, за контролу финансијског пословања и извештавање о реализацији финансијских
елемената програмских активности неопходно је састављање и доношење финансијског плана за
сваку пословну годину и праћење реализације истог, те се препоручује Српској напредној
странци да у складу са прописаном обавезом за спровођење финансијске контроле у складу са
Законом о финансирању политичких активности интерним актом уреди обавезу усвајања и
доношења финансијског плана.
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Препорука 1:
Препоручује се Српској напредној странци да нормативно уреди обавезу доношења финансијског
плана у циљу контроле финансијског пословања и извештавања о реализацији финансијских
елемената програмских активности.
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.
У складу са Статутом Српске напредне странке – члан 68, унутрашњу контролу финансијског
пословања обавља Надзорни одбор, и то контролисањем прихода странке и употребе
финансијских средстава и контролом управљања имовином која је у власништву странке или
којом иста располаже по другом основу. Надзорни одбор је усвојио извештај о финансијском и
материјалном пословању за 2014. годину, који је усвојен од стране Главног одбора Српске
напредне странке.
Према одредбама члана 7. Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници општим актом
уређују организацију рачуноводства. Интерним актом о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Српске напредне странке – наведени правилник којим се уређују рачуноводство и
рачуноводствене политике, регулисано је да систем интерне контроле обухвата све мере које се
предузимају у циљу заштите средстава од прекомерног трошења, преваре или неефикасне
употребе; обезбеђења поузданости и веродостојности рачуноводствених података; обезбеђења
извршења послова у складу са усвојеном политиком странке и др.
Интерним актом је регулисано да интерна рачуноводствена контрола треба да обезбеди
поузданост и веродостојност рачуноводствених евиденција и података и рачуноводствених
извештаја.
5. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
Одредбама члана 16. став 2. Закона о рачуноводству прописано је да правно лице, односно
предузетник врши попис имовине и обавеза и усклађује стање по књигама са стањем по попису на
крају пословне године.
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем13 - одредбе члана 2. став 2, 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, а која је исказана у пословним књигама
Српске напредне странке, обухвата: опрему, залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и
обавезе.
Обавезе које су предмет пописа односе се само на краткорочне обавезе.
Редован годишњи попис имовине и обавеза Српске напредне странке са стањем на дан 31.
децембар 2014. године извршила је једна комисија образована 20. децембра 2014. године. Пописом

13

„Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 137/2014
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је обухваћена канцеларијска опрема, транспортна средства и остала непоменута опрема, дати
аванси за залихе, друга потраживања, новчана средства на рачунима и краткорочне обавезе. Попис
је извршен у централи Српске напредне странке и у градским и општинским одборама.
Попис је извршен на основу Упутства за рад пописне комисије од 20. децембра 2014. године,
којим је дефинисан начин рада на попису. Извештај о извршеном годишњем попису имовине и
обавеза са стањем на дан 31. децембар 2014. године достављен је Главном одбору Српске
напредне странке, који је исти усвојио 29. јануара 2015. године.
6. ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА
6.1. Некретнине, постројења и опрема (рачуни групе 02)

Некретнине, постројења и опрема
Канцеларијска опрема
Транспортна средства
Остала непоменута опрема
Укупно:
Исправка вредности:
опреме
Укупно
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

4.147
9.357
3.927
17.431

2.752
9.357
1.628
13.737

(3.652)
(3.652)
13.779

(1.471)
(1.471)
12.266

Промене на позицији набавне вредности некретнина, постројења и опреме у току 2014. године
односе се на повећања/нове набавке опреме у износу од 3.694 хиљада динара, а исказане су у
следећем прегледу:

Опис
Канцеларијска опрема
Транспортна средства
Остала непоменута
опрема
Укупно:

Смањење у 2014.
години

у 000 динара
Стање
31.12. 2014.
4.147
9.357

Почетно стање
01.01.2014.
2.752
9.357

Повећање у 2014.
години
1.395

1.628

2.299

3.927

13.737

3.694

17.431

Исправка вредности некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембра 2014. године износи
3.652 хиљада динара, од чега у 2014. години повећање исправке вредности износи 2.181 хиљада
динара, по основу обрачунате амортизације транспортних средстава – аутомобила у износу од
1.744 хиљада динара и амортизације опреме у износу од 437 хиљада динара.
Канцеларијска опрема која је исказана по набавној вредности у износу од 4.147 хиљада динара се
односи на намештај, рачунаре, фотокопир апарате, телефонске централе са припадајућим
инсталацијама и апаратима и другу опрему која се користи у канцеларијском простору.
Транспортна средства исказана по набавној вредности у износу од 9.357 хиљада динара односе
се на три путничка возила Golf Diesel 1.6 TDI/105 KS и четири путничка возила Škoda Fabia 1.2
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HTP, и то:

Р.б.

Марка и модел возила

1
2
3
4
5
6
7

Golf Diesel 1.6 TDI/105 KS
Golf Diesel 1.6 TDI/105 KS
Golf Diesel 1.6 TDI/105 KS
Škoda Fabia 1.2 HTP
Škoda Fabia 1.2 HTP
Škoda Fabia 1.2 HTP
Škoda Fabia 1.2 HTP
Укупно:

Набавна
вредност
1.879
1.879
1.879
930
930
930
930
9.357

Исправка
вредности
344
344
344
155
155
155
155
1.652

у 000 динара
Садашња вредност
31.12.2014.
1.535
1.535
1.535
775
775
775
775
7.705

Путничка возила Golf Diesel 1.6 TDI/105 KS су набављена 19. фебруара 2013. године, а Škoda Fabia
1.2 HTP 24. априла 2013. године.
Остала непоменута опрема која је исказана по набавној вредности у износу од 1.628 хиљада
динара се односи на комплет за транскрипцију, промо пулт, пултове, штанд за заставе.
Нове набавке основних средстава
У 2014. години извршене су нове набавке канцеларијске опреме и осталих основних средстава по
набавној вредности у износу од 3.694 хиљада динара, од чега се на канцеларијску опрему односи
1.395 хиљада динара а осталу опрему 2.299 хиљада динара.
Највеће појединачне набавке канцеларијске опреме односе се на следеће добављаче:
Р.б.

Добављач

1
Гигатрон д.о.о.
2
Рефилм
3
Бреза пром д.о.о.
4
Бели
5
СЗТР Клима центар
6
Луки комерц
Укупно

Датум набавке/
Активирања
21.02.2014.
13.02.2014.
28.04.2014.
28.04.2014.
05.06.2014.
23.07.2014.

Опис

у 000 динара
Износ

Компјутерска опрема
Компјутерска опрема
Канцеларијска опрема
Компјутерска опрема
Клима са монтажом
Канцеларијски намештај

95
178
256
65
63
80
737

Највеће појединачне набавке остале непоменуте опреме односе се на следеће добављаче:

Р.б.

Добављач

1
2
Укупно

Енц д.о.о. и Connai д.о.о.
Енц д.о.о.

Датум набавке/
Активирања
31.12.2014.
21.02.2014.
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Опис
Пулт, заставе
Промо пулт

у 000 динара
Износ
1.944
324
2.268

6.2. Залихе (рачуни групе 15)
у 000 динара
31.12.2014. 31.12.2013.

Залихе
Плаћени аванси за залихе и услуге
Свега:

105
105

49
49

Плаћени аванси за залихе и услуге који су исказани у износу од 105 хиљада динара, односе се на
„Портфолио дизајн“ Ћуприја у износу од 59 хиљада динара и „Спортски центар Војводина“ Нови
Сад у износу од 42 хиљада динара, а преостали износ на Основни суд у Прокупљу.
6.3. Друга потраживања (рачуни групе 22)

Друга потраживања
Потраживања од других физичких лица
Остала потраживања од државних органа и организација
Потраживања за преплаћене порезе
Остала разна краткорочна потраживања из пословања
Свега:

у 000 динара
31.12.2014. 31.12.2013.
228
5
7
90
330

5
7
54
66

Од укупног износа других потраживања која су исказана у износу од 330 хиљада динара, највећи
део се односи на потраживања од других физичких лица у износу од 228 хиљада динара. Ова
потраживања су евидентирана на „рачуну погрешних уплата“, јер су приликом плаћања обавеза за
закуп пословног простора у корист два физичка лица – закуподавца, извршена плаћања једном у
већем износу за 208 хиљада динара и другом за 20 хиљада динара. Како до 31. децембра 2014.
године физичка лица нису извршила повраћај средстава, истима су у 2015. години за износ
погрешних уплата обустављени нето износи закупа.
6.4. Готовински еквиваленти и готовина (рачуни групе 24)

Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни
Свега:

31.12.2014.

у 000 дин
31.12.2013.

238.167
238.167

258.948
258.948

Готовински еквиваленти и готовина који су исказани у износу од 238.167 хиљада динара односе се
на динарске рачуне за редован рад у износу од 237.714 хиљада динара и на динарске наменске
рачуне за локалне изборе у износу од 453 хиљада динара.

19

У наставку се дају подаци о рачунима код банака:
Преглед рачуна СНС код банака
у 000 динара
Р.
бр.

Банка

Број рачуна

Намена рачуна

Стање
31.12.2013.

Промет

Стање
31.12.2014.

Дуговни Потражни
Banca Intesa а.д.
1
160-310519-10 Редован рад
257.647
526.364
547.400
Београд
*Универзал банка а.д.
2
290-19795-25
Редован рад
39
Београд
*Агроиндустријско
Парламентарни
комерцијална банка
105-51814-78
3
954.817
954.817
избори 2014
АИК банка а.д. Ниш
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
160-400721-34
30.617
30.617
4
Београд
Београд 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
5
160-401046-29
1.180
1.180
Београд
Аранђеловац 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
160-401041-44
973
973
6
Београд
Бор 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
7
160-400883-33
593
593
Београд
Неготин 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
160-401048-23
66
66
8
Београд
Севојно 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
9
160-397569-81
73
382
455
Београд
Оџаци 2013
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
160-397567-87
5
5
10
Београд
Костолац 2013
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
11
160-397561-08
1.184
7
1.191
Београд
Вождовац 2013
Агроиндустријско
105-51813-81
Редован рад
451.070
450.007
12 комерцијална банка
АИК банка а.д. Ниш
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
13
160-400873-63
1.127
1.127
Београд
Пећинци 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
14
160-413515-64
726
726
Београд
Мајданпек 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
160-419351-16
537
227
15
Београд
Мионица 2014
*Banca Intesa а.д.
Локални избори
16
160-419340-49
1.473
1.330
Београд
Лучани 2014
Укупно:
258.948 1.969.932
1.990.713
* Угашени рачуни у току године преко којих су евидентирани приходи изборних кампања у току 2014. године

236.612
39

1.063

310
143
238.167

Гашење рачуна преко којих су евидентирани приходи изборних кампања у 2014. години, извршено
је у складу са одредбама члана 24. Закона о финансирању политичких активности.
За обављање девизног пословања, Српска напредна странка код Banca Intesa а.д. Београд, од 29.
априла 2009. године има отворен девизни рачун (160-50800031319-52), на коме није било
евидентираног промета ни стања у 2014. години.
Независна потврда стања средстава на рачуну
Исказано стање новчаних средстава Српске напредне странке на рачунима код пословних банака
потврђено је изводима и независном потврдом банака - по захтеву Државне ревизорске
институције, у складу са одредбама члана 7. и 16. Закона о рачуноводству.
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Благајничко пословање
Одредбама члана 17., ст. 6. и 9. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном
оквиру за друга правна лица и интерним актом Српске напредне странке о рачуноводству и
рачуноводственим политикама, регулисано је да се на рачуну благајне исказују динарске уплате и
исплате готовог новца, а на рачуну девизне благајне уплате и исплате ефективног страног новца.
У пословним књигама Српске напредне странке за 2014. годину нису евидентиране уплате и
исплате у динарима и ефективном страном новцу, нити постоји доказ о постојању и располагању
готовином.
6.5. Улози (рачуни групе 34 и 35)

Улози (сопствени) извори оснивача и других лица
Нераспоређени вишак прихода над расходима
Вишак расхода над приходима
Свега:

31.12.2014.

у 000 дин
31.12.2013.

269.119
(20.814)
248.305

269.119
0
269.119

На рачуну улози (сопствени извори) исказан је износ од 248.305 хиљада динара који се у целини
односи на нераспоређени вишак прихода над расходима. Износ нераспоређеног вишка прихода
над расходима од 269.119 хиљада динара пренет је из ранијих година (из 2013. године 211.157
хиљада динара).
Исказано стање на рачуну улога умањено је за нето вишак расхода над приходима у износу од
20.814 хиљада динара, који је исказан у финансијским извештајима странке – Биланс успеха за
период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године.
6.6. Обавезе (рачуни групе 43, 45 и 46)

Обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Свега:

31.12.2014.

у 000 дин
31.12.2013.

4.001
75
4.076

2.210
0
2.210

Oбавезе су исказане у износу од 4.076 хиљада динара, од чега обавезе из пословања износе 4.001
хиљада динара. Обавезе из пословања односе се на обавезе према добављачима у износу од 3.837
хиљада динара и остале непоменуте обавезе из пословања у износу од 164 хиљада динара.
Исказане обавезе према добављачима односе се на СУР „Гринго“ – Избори Мионица, у износу од
89 хиљада динара, „Ипсос“ Београд – маркетинг у износу од 376 хиљада динара, „СП Ласта“
Београд – превоз у износу од 666 хиљада динара, СП „Ластра“ Лазаревац – превоз у износу од 36
хиљада динара, „Тахограф плус“ Алексинац – штампарске услуге у износу од 54 хиљада динара и
др.
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7. ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА
а) ПРИХОДИ
Исказани приходи Српске напредне странке се односе:
у 000 динара

Приходи
Приходи из буџета општина
Приходи из буџета Републике Србије, буџета
града и градских општина Београда
Приходи из буџета Војводине
Приходи од чланарина
Приходи од прилога правних лица
Приходи од прилога физичких лица
Приходи од камата
Свега:

31.12.2014.

31.12.2013.

26.937

28.370

924.315
23.119

294.020
3.000
1.035
18.241
13.043
0
357.709

505
123.147
1.070
1.099.093

У финансијским извештајима Српске напредне странке исказани су приходи у износу од 1.099.093
хиљада динара, од чега се на приходе за финансирање редовног рада односи 518.709 хиљада
динара, а на приходе за финансирање трошкова изборне кампање 580.384 хиљада динара.
Приходе по основу примљених средстава из јавних извора у износу од 974.371 хиљада динара,
чине приходи из буџета општина у износу од 26.937 хиљада динара, приходи из буџета Републике
Србије, буџета града и градских општина Београда у износу од 924.315 хиљада динара и приходи
из буџета Војводине у износу од 23.119 хиљада динара.
Остварени приходи по основу примљених средстава из приватних извора износе 124.722 хиљада
динара, од чега је за редован рад намењено 1.125 хиљада динара, а за изборну кампању 123.597
хиљада динара.
Преглед прихода Српске напредне странке по изворима и намени остварени у 2014. години:
Извори прихода
Приходи из буџета општина
Приходи из буџета Републике Србије, буџета
града и градских опопштина Београда
Приходи из буџета Војводине
Приходи од прилога правних лица
Приходи од прилога физичких лица
Приходи од камата
Укупно:

Јавни
Јавни
Јавни
Приватни
Приватни
Приватни

Редован
рад
23.966
470.499

Изборна
кампања
2.971
453.816

23.119
1.125
518.709

505
122.022
1.070
580.384

у 000 динара
Укупно
26.937
924.315
23.119
505
123.147
1.070
1.099.093

7.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (рачуни групе 64)
I ПРИХОДИ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
Одредбама члана 3-7. Закона о финансирању политичких активности, политичком субјекту је дато
право на финансирање политичке активности из јавних извора и то из средстава буџета Републике
Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе као и из приватних
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извора које чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживања код
банака и других организација у Републици Србији.
Приходи из републичког буџета
У 2014. години остварени су приходи из буџета Републике Србије по основу финансирања
редовног рада Српске напредне странке, уплатама од стране министарства надлежног за послове
финансија које врши пренос сразмерног дела средстава политичким субјектима сваког месеца, до
десетог у месецу за претходни месец.
У 2014. години, средства за редован рад су пренета на текући рачун Српске напредне странке бр.
160-0000000310519-10 код Banca Intesa а.д. Београд.
У наставку је приказана динамика уплаћених износа Српској напредној странци по основу
припадајућих месечних средстава из буџета Републике Србије за финансирање редовног рада у
2014. години:
Период у 2014.
Јануар – Април
Мај I
Мај II
Јун – Октобар
Новембар
Децембар I
Децембар II
Укупно:

% средстава
21,65%
2,71%
5,59%
55,88%
7,58%
4,29%
2,30%
100%

Месечни износ
23.858
11.929
24.635
49.270
33.411
18.933
10.135

у 000 динара
Укупна уплата у периоду
95.433
11.929
24.635
246.353
33.411
18.933
10.135
440.829

Одредбама члана 16. Закона о финансирању политичких активности прописано је да се средства из
јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су
кандидати изабрани за народне посланике, посланике, односно одборнике одређују на нивоу од
0,15% расхода буџета Републике, расхода буџета аутономне покрајине, односно расхода буџета
јединица локалне самоуправе. Од 18. новембра 2014. године средства из јавних извора која се
обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за
народне посланике, посланике, односно одборнике одређују се на нивоу од 0,105% пореских
прихода.
Одредбама члана 5. Закона о буџетском систему14 прописано је, 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.
а) Приходи из буџета општина
Приходи из буџета општина у износу од 26.937 хиљада динара односе се на средства за
финасирање редовног рада од 23.966 хиљада динара и средства за финансирање трошкова изборне
кампање (локалних избора) одржаних у 2014. години у износу од 2.971 хиљада динара.

14

„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013
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У наставку се даје преглед остварених прихода из буџета општина по намени финансирања:
Остварени приходи СНС из буџета општина – редован рад/изборна кампања
Редован рад
Аранђеловац
Бор
Неготин
Ужице
Пећинци
Мајданпек
Мионица
Лучани
Ниш
Зрењанин
Лесковац
Оџаци
Стара Пазова
Пожаревац
Панчево
Врање
Суботица
Чачак
Краљево
Сремска Митровица
Рума
Остало
Укупно

Износ
719
594
206
446
333
335
22
1.805
1.310
857
690
675
634
591
587
579
463
449
377
372
11.922
23.966

Избори
Аранђеловац
Бор
Неготин
Ужице(Севојно)
Пећинци
Мајданпек
Мионица
Лучани

Износ
595
733
403
47
767
366
17
43

2.971

у 000 динара
Укупно
1.314
1.327
609
493
1.100
701
17
65
1.805
1.310
857
690
675
634
591
587
579
463
449
377
372
11.922
26.937

б) Приходи из буџета Републике Србије, буџета града и градских општина Београда
Приходи из буџета Републике Србије, буџета града и градских општина Београда у износу од
924.315 хиљада динара односе се на средства за финансирања редовног рада у износу од 470.499
хиљада динара и финансирања трошкова изборне кампање у износу од 453.816 хиљада динара.
У наставку се даје преглед остварених прихода по наведеним основима - по намени финансирања:
Остварени приходи из буџета Републике Србије, буџета града и градских општина Београда
редован рад/изборна кампања
Извор прихода
Буџет Републике Србије
Министарство финансија
Свега:
Буџети града и градских општина
Београда
Град Београд
Барајево
Вождовац
Врачар
Звездара
Земун

Редован рад

Избори

у 000 динара
Укупно

440.829
440.829

431.974
431.974

872.803
872.803

26.725
177
401
64
164
486

21.842

48.567
177
401
64
164
486
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Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари Град
Чукарица
Свега:
Укупно

100
213
236
218
147
125
111
127
161
215
29.670
470.499

21.842
453.816

100
213
236
218
147
125
111
127
161
215
51.512
924.315

Приходи из буџета Републике
Приходи у износу од 440.829 хиљада динара остварени су сходно одредбама члана 17. Закона о
финансирању политичких активности којима је утврђен начин остваривања прихода за
финансирање редовног рада парламентарних политичких странака и расподела тих средстава из
буџета Републике Србије. Средства су уплаћена у месечним износима на рачун за редован рад са
рачуна извршења буџета Републике Србије.
Осим средстава за редован рад на рачун Српске напредне странке уплаћена су средства из буџета
Републике Србије за финансирање трошкова изборне кампање за парламентарне изборе одржане
16. марта 2014. године у износу од 431.974 хиљада динара.
Приходи из буџета града и градских општина Београда
Приходи у износу од 29.670 хиљада динара остварени су сходно одредбама члана 17. Закона о
финансирању политичких активности којима је утврђен начин остваривања прихода за
финансирање редовног рада политичких странака и расподела тих средстава из буџета града и
градских општина Београда. Средства су уплаћена у месечним износима на рачун за редован рад
са рачуна извршења буџета града и градских општина Београда.
Осим средстава за редован рад на рачун Српске напредне странке уплаћена су средства из буџета
града Београда за финансирање трошкова изборне кампање за градске изборе одржане 16. марта
2014. године у износу од 21.842 хиљада динара.
в) Приходи из буџета АП Војводине
Приходи из буџета АП Војводине у износу од 23.119 хиљада динара, односе се на средства која су
пренета за финансирање редовног рада странке из буџета АП Војводине у износу од 20.311 хиљада
динара и из буџета града Новог Сада у износу од 2.808 хиљада динара.
Независне конфирмације
Од укупно остварених прихода за финансирање редовног рада Српске напредне странке из јавних
извора, у износу од 517.584 хиљада, део од 29.530 хиљада динара је потврђен независном
потврдом салда од стране 29 јединица локалне самоуправе.
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I I ПРИХОДИ ИЗ ПРИВАТНИХ ИЗВОРА
а) Приходи од прилога правних лица
Приходи од прилога правних лица у износу од 505 хиљада динара остварени су сходно одредбама
члана 7. Закона o финансирању политичких активности којима је прописано да приватне изворе
финансирања чине и прилози које правна лица добровољно дају политичком субјекту.
Приходи Српске напредне странке по наведеном основу остварени су уплатама од стране следећих
правних лица:
у 000 динара
Износ прилога
500

Назив и седиште правног лица
„Лидер Про“ д.о.о. Сремска Митровица
Агенција за заступање у осигурању „Старт Кавер“,
Темерин
Укупно:

5
505

Прилози правних лица уплаћени су на наменски рачун за финансирање изборне кампање, при
чему прописана максимална вредност прилога датих Српској напредној странци није прекорачена.
б) Приходи од прилога физичких лица
Приходи од прилога физичких лица у износу од 123.147 хиљада динара остварени су сходно
одредбама члана 7. Закона о финансирању политичких активности којима је прописано да
приватне изворе финансирања чине и прилози које физичка лица добровољно дају политичком
субјекту.
У наставку се даје преглед прихода од прилога физичких лица:

Извор прихода
Приходи од прилога физичких лица
Укупно:

Изборна
кампањалокални
избори
11.340
11.340

Редован
рад
1.125
1.125

у 000 динара

Изборна
кампања- Укупно
парламентарни избори
избори
110.682
122.022
110.682
122.022

Укупно
123.147
123.147

Приходи од прилога физичких лица се односе на уплате од стране 3.128 физичких лица у износу
од 123.147 хиљада динара, од чега се на прилоге 3.091 лица за финансирање изборне кампање
односи 122.022 хиљада динара (парламентарних избора у износу од 110.682 хиљада динара и
локалних избора у износу од 11.340 хиљада динара) а преостали износ од 1.125 хиљада динара на
прилоге 37 лица за финансирање редовног рада странке.
Одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је давалац
прилога дужан да најкасније у року од три дана од дана давања прилога, достави политичком
субјекту своју изјаву да није прекорачио максималну вредност давања (чланарина, прилог) коју
једно физичко или правно лице може дати политичком субјекту. Према одредбама члана 10.
наведеног закона, максимална вредност давања политичком субјекту за финансирање редовног
рада на годишњем нивоу, за физичко лице износи 20 просечних месечних зарада (879 хиљада
динара), а за правно лице 200 просечних месечних зарада (8.790 хиљада динара). Изузетно, у
години у којој се одржавају избори ови износи се могу дуплирати без обзира на број изборних
кампања у календарској години.
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Српска напредна странка је исказала приходе по основу прилога физичких лица у укупном износу
од 123.147 хиљада динара, од чега је 3.091 лице дало прилог за финансирање изборне кампање у
укупном износу од 122.022 хиљада динара, а 37 лица за редован рад странке у износу од 1.125
хиљада динара. За наведене прилоге нису стављене на увид изјаве о томе да није прекорачена
максимална вредност давања, у складу са одребама члана 9. Закона о финансирању политичких
активности.
Новчани износи прилога физичких лица за кампању Српске напредне странке за парламентарне
изборе крећу се у распону од једне хиљаде до 40 хиљада динара. Прилог у износу од 40 хиљада
динара дало је 2.702 физичка лица.
Максимална вредност прилога физичких лица Српској напредној странци у току 2014. године није
прекорачена, међутим, за наведене прилоге истих у износу од 123.147 хиљада динара нису
стављене на увид изјаве дате од стране даваоца прилога да није прекорачена максимална вредност
давања, у смислу члана 9. Закона о финансирању политичких активности.
Препорука 2:
Препоручује се Српској напредној странци да приликом примања прилога од физичких лица од
истих обезбеди изјаве да није прекорачена максимална вредност давања у складу са чланом 9.
Закона о финансирању политичких активности.
Извршени повраћаји прилога Укупно извршени повраћаји средстава по основу „погрешних
уплата“ физичким и правним лицима износили су 3.276 хиљада динара, од чега се на повраћаје
прилога за финансирање изборне кампање односи 2.690 хиљада динара, за финансирање редовног
рада 306 хиљада динара и за финансирање локалних избора 280 хиљада динара. Наведени
повраћаји извршени су на текуће рачуне физичких и правних лица, по налогу Српске напредне
странке, јер су исти извршили уплату средстава за финансирање странке готовински, уместо са
свог текућег рачуна, у смислу одредби члана 9. Закона о финансирању политичких активности.
в) Приходи од чланарина
Приходи од чланарина као приватних извора финансирања нису исказани у пословним књигама и
финансијским извештајима Српске напредне странке за 2014. годину. Одлуком Извршног одбора
од 2. јуна 2014. године чланови странке су ослобођени плаћања чланарине за 2014. годину због
свеукупне ситуације у Републици, а нарочито на подручјима погођеним поплавама.
7.2. Приходи од камата (рачун 661)
Приходи од камата исказани у износу од 1.070 хиљада динара се односе на приходе од камата на
орочени депозит по Уговору о наменском ороченом депозиту закљученом са „Аик Банком“ a.д.
Ниш у износу од 50.000 хиљада динара. Средства су орочена са роком 30. мај 2014. године.
Наменски орочени депозит је положен као средство обезбеђења по уговору о кредиту од 6.
фебруара 2014. године који је одобрен у износу од 400.000 хиљада динара са роком враћања 31.
децембар 2014. године.
Забрана финансирања
Одредбама члана 12. Закона о финансирању политичких активности, прописана је забрана
финансирања политичког субјекта од: страних држава, страних физичких и правних лица,
субјеката који обављају услуге од општег интереса, предузећа са учешћем државног капитала,
других организација које врше јавна овлашћења, цркава и верских заједница, задужбина или
фондација и др.
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У пословним књигама и финансијским извештајима Српске напредне странке за 2014. годину,
приходи за које је прописана забрана финансирања нису евидентирани, нити постоји доказ да се
странка на тај начин финансира.
б) РАСХОДИ
У финансијским извештајима Српске напредне странке исказани су расходи у износу од 1.119.907
хиљада динара, од чега се на расходе по основу редовног рада односи 149.936 хиљада динара
(13,4%), а на расходе за трошкове изборне кампање 969.971 хиљада динара (86,6%). У наставку се
даје преглед учињених расхода по намени:

Пословни расходи
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Финансијски расходи
Остали финансијски расходи
Остали расходи
Свега:

31.12. 2014.

у 000 динара
31.12.2013.

10.706
44.819
1.027.244
2.181
17.546

7.242
26.101
83.924
1.344
27.691

17.218
193
1.119.907

27
223
146.552

I РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
Укупни расходи које је Српска напредна странка остварила у 2014. години исказани су у износу од
1.119.907 хиљада динара и већи су за 664,2% (973.355 хиљада динара) у односу на 2013. годину
(исказани у износу 146.552 хиљада динара). Највећи раст исказан је код трошкова производних
услуга за 1.124,0% (943.320 хиљада динара) због одржавања парламентарних и локалних избора.
Исказани расходи Српске напредне странке се односе:
7.3. Трошкови материјала и енергије (група рачуна 51)

Трошкови материјала и енергије
Трошкови горива и енергије
Утрошени остали материјал (режијски)
Свега:

31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

5.167
5.539
10.706

5.499
1.743
7.242

Трошкови материјала и енергије исказани су у износу од 10.706 хиљада динара и односе се на
утрошени режијски материјал у износу од 5.539 хиљада динара или 51,7%, док се преостали износ
односи на утрошену електричну енергију 4.609 хиљада динара и утрошени гас 558 хиљада динара.
Највећи добављачи по основу трошкова материјала и енергије односе се:
Назив добављача
„Принцип прес“ д.о.о.
ПД „ЕПС снабдевање“ - Дирекција Београд

Опис пруженог добра или услуге
Штампање монографије
Трошкови електричне енергије
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у 000 динара
Износ
1.571
1.604

ЈКП „Београдске електране“
„Типографик плус“ д.о.о. Београд
„Младинска књига“ д.о.о.
ЈП „Србијагас“ Нови Сад
Остали добављачи
Укупно:

Трошкови грејања
Израда чланских картица
Штампани материјал
Трошкови природног гаса

1.323
703
412
536
4.557
10.706

У финансијским извештајима Српске напредне странке за 2014. годину нису исказани трошкови
горива по основу коришћења три путничка возила Golf Flash/Diesel/1.6 TDI/105 KS – набављена
19. фебруара 2013. године и четири возила Škoda Fabia 1.2 HTP – набављена 24. априла 2013.
године, није регулисан начин њиховог коришћења, нити су одређена лица која могу управљати
возилом као ни лица задужена за њихову употребу.
Препорука 3:
Препоручује се Српској напредној странци да нормативно уреди начин коришћења сопствених
путничких возила и да за иста устроји евиденцију за праћење утрошка горива.
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 физичким лицима по основу осталих уговора
Свега:

у 000 динара
31.12.2014. 31.12.2013.
27.342

14.795

4.894

2.648

12.583
44.819

8.658
26.101

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у износу од 44.819 хиљада
динара и односе се на зараде које запослени остваре за обављени рад и време проведено на раду
(бруто) у износу од 27.342 хиљада динара или 61,0%. Преостали део ових трошкова се односи на
трошкове накнада физичким лицима по основу других уговора у износу од 12.583 хиљада динара
и припадајуће доприносе.
Српска напредна странка је у 2014. години запошљавала у просеку 29 особа и сви су запослени на
радном месту административног радника, што је повећање у односу на 2013. годину када је било
запослено 16 особа.
Просечна месечна зарада по запосленом је остварена у периоду јануар - децембар 2014. године у
бруто износу од 93.821,44 динара, односно у нето износу од 56.890,86 динара.
7.5. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)

Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина и остали трошкови из закупа
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Свега:
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31.12.2014.

у 000 динара
31.12.2013.

22.669
1.003
14.064
982.334
7.174
1.027.244

26.248
230
9.368
45.421
2.657
83.924

Трошкови производних услуга исказани у 2014. години у износу од 1.027.244 хиљадa динара
односе се на трошкове огласа на радију и телевизији и др. у износу од 560.487 хиљада динара или
54,6%, док се преостали износ односи на трошкове истицања рекламних порука на јавном месту
176.150 хиљада динара, трошкове огласа у новинама, часописима и сл. 110.606 хиљада динара,
трошкове за проспекте, плакате и афише 112.639 хиљада динара и остале трошкове.
Трошкови транспортних услуга исказани у износу од 22.669 хиљада динара, односе се на
трошкове телефона и интернета у износу од 15.684 хиљада динара, од чега се 8.501 хиљада динара
односи на „Телеком Србија“, износ од 6.976 хиљада динара на ЈП „Пошта Србије“ и износ од 207
хиљада динара на „Орион Телеком“. Преостали износ од 6.985 хиљада динара односи се у
највећем делу на трошкове превоза.
Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 982.334 хиљада динара имају највећи удео у
трошковима производних услуга од 95,6% и односе се на следеће врсте трошкова:

Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови огласа у новинама, часописима и
сл.
Трошкови огласа на радију, телевизији и
сл.
Трошкови за проспекте, плакате и афише
Трошкови истицања рекламних порука на
јавном месту
Трошкови приручника и других
публикација које се дају бесплатно
Остали трошкови за рекламу и пропаганду
Укупно:

Парламентарни
избори

ИзбориБеоград

110.566

Остали
трошкови

у 000 динара
Укупно
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110.606

558.626
82.355

18.606

1.861
11.678

560.487
112.639

158.276

2.400

15.473

176.150

12.540

14.058
8.394
982.334

1.518
8.394
919.735

21.006

41.593

Трошкови огласа на радију и телевизији и др. се односе на добављаче за пружене услуге, а по
следећим основима:
Назив добављача
„Фокс телевизија“ д.о.о. Београд
„Pink International Company“ д.о.о. Београд
Радио - дифузна установа Србије - РТС Београд
„Нова РС Телевизија“ д.о.о. Београд
„Радио Б92“ а.д. Радио-дифузно предузеће Београд
Остали добављачи
Укупно:

Опис пруженог добра или услуге
Закуп рекламног простора
Уступање простора за емитовање ЕПП-а
Рекламирање на РТС-у
Емитовање рекламних спотова
Услуге рекламе

у 000 динара
Износ
167.004
150.018
119.108
59.683
49.869
14.805
560.487

Трошкови истицања рекламних порука на јавном месту, исказани у износу од 176.149 хиљада
динара, односе се:
Назив добављача
„City Image“ Нови
Београд
Media Advertising“
Остали добављачи
Укупно:

Опис пруженог добра или услуге
Организација митинга, скупштине СНС и маркетиншке услуге у
политичкој кампањи
Емитовање спотова и предизборне кампање
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у 000 динара
Износ
108.890
55.016
12.244
176.150

Трошкови за проспекте, плакате и афише исказани у износу од 112.639 хиљада динара, односе
се:
Назив добављача
„Бирограф комп“ д.о.о. Београд
„Digital Printing Center“ д.о.о. Београд
„Photonet“ Нови Београд
„Баблер Медија Маркетинг“ д.о.о. Сомбор
„Грифон медија“ д.о.о. Београд
„Alma Quatro“ д.о.о. Београд
„Медија макс“ д.о.о. Београд
„Академац медија груп“ д.о.о. Крагујевац
„City Light“ д.о.о. Београд
Остали добављачи
Укупно:

Опис пруженог добра или услуге
Израда рекламног материјала
Рекламе на билборду
Рекламни материјал
Рекламе на билборду
Рекламе на билборду
Рекламе на билборду
Рекламе на билборду
Рекламе на билборду
Рентирање рекламних медија

у 000 динара
Износ
24.558
19.203
6.784
4.724
13.259
13.922
4.242
4.092
5.092
16.765
112.639

Трошкови огласа у новинама, часописима и др. се односе:
Назив добављача
„Рингиер“ д.о.о. Издавачко друштво Београд
„Adria Media“ д.о.о. Београд
„Новости“ а.д. Новинско издавачко друштво Београд
„Инсајдер тим“ д.о.о. Београд
Остали добављачи
Укупно:

Опис пруженог добра или услуге
Објава комерцијалног огласа
Објава огласа СНС
Комерцијалне услуге СНС – Избори
Закуп медијског простора у Информеру

у 000 динара
Износ
47.761
18.921
11.054
6.999
25.871
110.606

Оглашавање Српске напредне странке на радију и телевизији и другим медијима, вршено је на
основу закључених уговора, од којих се неки дају у наставку:
Емитент
„Прва телевизија“ д.о.о. Београд
НИП „Недељник“ д.о.о. Београд
Pink International company д.о.о. Београд
„Happy TV“ д.о.о. Београд-Земун
„Инсајдер тим“ д.о.о. Београд
„Политика новине и магазини“ д.о.о.
Београд
„Агенда 2020“ д.о.о. Београд
Радио дифузна установа „Радио
телевизија Србије“ Београд
Укупно

Број и датум уговора
1404/1/14 од 01.04.2014.
1243103/14 од 07.04.2014.
21/14 од 17.02.2014.
506 од 24.02. и анекс од 28.02.2014.
218-М/2014 од 14.03.2014.
183/14 од 20.03.2014.

Период оглашавања
22.02.2014–13.03.2014.
06.03.2014–15.03.2014.
18.02.2014–13.03.2014.
01.03.2014–15.03.2014.
11.03.2014.
01.03.2014–15.03.2014.

у 000 динара
Износ
137.892
416
36.953
835
595
7.503

262/14 од 02.04.2014.
35/14 од 20.02.2014.

01.03.2014–15.03.2014.
Избори 16.03.2014.

251
64.796
249.241

Према наведеним уговорима за куповину огласног простора за емитовање предизборних огласних
порука, Српској напредној странци одобраван је попуст од стране емитера у висини од 20% до
65% у износу од укупно 88.295 хиљада динара и у висини од 45% и 90% у износу од 120.333
хиљада динара.
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Трошкови закупа пословног простора од правних и физичких лица
Трошкови закупа пословног простора Српске напредне странке исказани су у износу од 25.506
хиљада динара, од чега се на закуподавце правна лица односи 12.923 хиљада динара, а на закуп од
физичких лица 12.583 хиљада динара.
Од укупних трошкова закупа од закуподаваца правних лица, на редован рад се односи 10.483
хиљада динара, а за трошкове изборне кампање 2.440 хиљада динара. Трошкови закупа од
закуподаваца физичких лица односе се на редован рад у износу од 12.139 хиљада динара и
трошкове изборне кампање у износу од 444 хиљада динара.
За општинскe одборe Српске напредне странке у Кикинди, Прибоју и Сурдулици који су
закључили уговоре о закупу, трошкови закупнине у укупном годишњем уговореном износу од
EUR 3.300 или 399 хиљада динара нису исказани у пословним књигама и финансијским
извештајима.
7.6. Трошкови амортизације (рачун 540)
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује
Правилник за микро и друга правна лица, који је донео Главни одбор Српске напредне странке на
седници одржаној 1. децембра 2014. године, регулисано је да се за обрачун рачуноводствене
амортизације користе амортизационе стопе по групама основних средстава, и то: 1 група – 2,5%; 2
група – 10%; 3 група – 15%; 4 група – 20%; 5 група – 30%.
У финансијским извештајима за 2014. годину трошкови амортизације исказани су у износу од
2.181 хиљада динара, а односе се на амортизацију аутомобила у износу од 1.744 хиљада динара и
амортизацију опреме у износу од 437 хиљада динара.
7.7. Нематеријални трошкови (група 55, осим 557)
31.12.2014.

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

11.608
478
223
3.142
2.095
17.546

у 000 динара
31.12.2013.
25.347
237
371
211
172
1.353
27.691

Нематеријални трошкови исказани су у износу од 17.546 хиљада динара и односе се на остале
трошкове непроизводних услуга у износу од 11.608 хиљада динара или 66,2%, док се преостали
износ односи на трошкове платног промета 3.142 хиљада динара, остале нематеријалне трошкове
2.095 хиљада динара, трошкове репрезентације 478 хиљада динара и трошкове премија осигурања
223 хиљада динара. Исказани нематеријални трошкови у износу од 17.546 хиљада динара, мањи су
за 36,6% у односу на претходну годину (27.691хиљада динара).
Остале непроизводне услуге исказане у износу од 11.608 хиљада динара односе се на „Invictus
Media“ д.о.о. у износу од 7.345 хиљада динара, а преостали део на добављаче за интернет, ТВ
претплату, рачуноводствене услуге и др. Трошкови платног промета исказани у износу од 3.142
хиљада динара односе се на провизије плаћене АИК банци а.д. Ниш. Остали нематеријални
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трошкови у износу од 2.095 хиљада динара односе се на плаћене судске таксе, трошкове
репрезентације и трошкове премија осигурања.
7.8. Остали финансијски расходи (рачун 569)
Остали финансијски расходи који су исказани у износу од 17.218 хиљада динара, односе се готово
у целини на камате по кредитима у износу од 17.168 хиљада динара, а преостали износ чине
расходи камата по купопродајним односима у земљи.
Износ од 17.168 хиљада динара представља плаћене камате на кредит одобрен од стране „АИК
банке“ а.д. Ниш у износу од 400.000 хиљада динара, по уговору о кредиту од 6. фебруара 2014.
године, са наменом финансирања редовног рада и изборне кампање, роком отплате закључно са
31. децембром 2014. године и уговореном каматном стопом која је у моменту закључења уговора
износила 12,5% на годишњем нивоу.
7.9. Остали расходи (рачун 579)
Остали расходи исказани у износу од 193 хиљада динара, односе се на трошкове судских спорова
у износу од 114 хиљада динара и трошкове принудне наплате у износу од 79 хиљада динара.
II РАСХОДИ КЛАСИФИКОВАНИ ПРЕМА ЗАКОНУ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ
АКТИВНОСТИ
Према одредбама члана 19. став 1. и 2. Закона о финансирању политичких активности, средства за
финансирање редовног рада политичког субјекта користе се за функционисање и пропагирање
идеје политичког субјекта, односно средства се користе за рад са бирачима и чланством, трошкове
превоза и одржавања скупова, трошкове промоције, рекламног материјала и публикација,
трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну сарадњу, трошкове зарада и накнада
запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за друге сличне активности. Средства за
финансирање редовног рада политичких субјеката, користе се и за финансирање трошкова изборне
кампање.
Исказани расходи СНС – редован рад/изборна кампања

Расходи у односу на намену
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације и резервисања
Нематеријални трошкови
Остали финансијски расходи
Остали расходи
Укупно:
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Редован
рад
9.786
44.375
68.595
2.181
7.588
17.218
193
149.936

Изборна
кампања
920
444
958.649
9.958

969.971

у 000 динара
Укупно
10.706
44.819
1.027.244
2.181
17.546
17.218
193
1.119.907

7.10.

Трошкови редовног рада и изборне кампање

Српска напредна странка је за финансирање редовног рада и трошкова изборне кампање у 2014.
години користила/потрошила средства у следећим износима:
Износ
149.936
969.971
1.119.907
939.850
30.121
969.971

Редован рад
Изборна кампања
Укупно:
Парламентарни избори
Локални избори
Укупно:

у 000 динара
Учешће у %
13,4%
86,6%
100,0%
96,9%
3,1%
100,0%

За редован рад странке потрошено је 149.936 хиљада динара што је 13,4% укупних расхода, а на
трошкове изборне кампање 969.971 хиљада динара што чини 86,6% укупних расхода. Од укупних
трошкова изборне кампање у износу од 969.971 хиљада динара, на парламентарне изборе
утрошено је 939.850 хиљада динара, а на локалне изборе 30.121 хиљада динара.
Од укупног износа трошкова за локалне изборе од 30.121 хиљада динара, на изборе у Београду
потрошено је 23.544 хиљада динара, а на кампању за локалне изборе у осам јединица локалне
самоуправе 6.577 хиљада динара.
а) Трошкови по основу редовног рада (149.936 хиљада динара)
Трошкови редовног рада исказани су у износу од 149.936 хиљада динара, а по следећим основима:
Врста трошка
Зараде (бруто)
Камате по кредитима
Накнаде физичким лицима по основу других уговора
Организација других јавних догађаја
Закуп пословног простора правних лица и предузетника
ПТТ услуге
Набавка рекламног материјала
Остало
Укупно:

у 000 динара
Износ
27.342
17.168
12.139
10.962
10.483
8.957
7.308
55.577
149.936

Трошкови организације других јавних догађаја исказани у износу од 10.962 хиљада динара односе
се на добрављаче „City Image“ д.о.о. Београд у износу од 9.242 хиљада динара и ЈП „Сава центар“
у износу од 1.720 хиљада динара.
Од трошкова рекламног материјала који износе 7.308 хиљада динара, на „Бирограф комп“ д.о.о.
Београд - новогодишњи програм (календари и сл.) односи се 1.507 хиљада динара, на „Крис Ком“
д.о.о. Нова Пазова - рекламни материјал 1.008 хиљада динара, на „Фотонет“ д.о.о. Београд штампа рекламног материјала за нову годину 1.381 хиљада динара и др.
Трошкови стручног усавршавања
У складу са одредбама члана 19. став 3. Закона о финансирању политичких активности, политички
субјекти су дужни да најмање 5% од укупних средстава добијених за редован рад из јавних извора,
потроше за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
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Српска напредна странка је за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и
рад са чланством потрошила износ од 27.684 хиљада динара, односно 5,3% средстава добијених из
јавних извора за редован рад 15 , у складу са наведеним одредбама Закона о финансирању
политичких активности. Структуру ових трошкова чине трошкови превоза у износу од 4.236
хиљада динара, трошкови организације јавних догађаја у износу од 10.962 хиљада динара и
трошкови публикација у износу од 12.486 хиљада динара.
б) Трошкови изборне кампање (969.971 хиљада динара)
У складу са одредбама члана 23. Закона о финансирању политичких активности, трошкови
изборне кампање су трошкови политичких активности у току изборне кампање. Средства
прикупљена из јавних и приватних извора за финансирање трошкова изборне кампање могу се
користити само за трошкове политичких активности у оквиру изборне кампање.
Трошкови изборне кампање евидентирани су у износу од 969.971 хиљада динара и односе се на
трошкове парламентарних избора у износу од 939.850 хиљада динара и на трошкове локалних
избора у износу од 30.121 хиљада динара.
Српска напредна странка је у складу са одредбама члана 29. Закона о финансирању политичких
активности, Агенцији за борбу против корупције поднела извештаје о трошковима изборне
кампање који садрже податке о пореклу, висини и структури потрошених средстава, а односе се на
период од дана расписивања избора до дана објављивања коначних резултата избора.
Трошкови парламентарних избора (939.850 хиљада динара)
По основу финансирања парламентарних избора за народне посланике Народне скупштине
Републике Србије, одржаних 16. марта 2014. године, евидентирани су трошкови у износу од
939.850 хиљада динара, а по следећим основима:
у 000 динара
Износ
558.626
158.276
110.566
112.382
939.850

Врста трошка
Огласи на радију и телевизији
Истицања рекламних порука на јавном месту
Огласи у новинама и часописима
Остали трошкови
Укупно:

Трошкови локалних избора (30.121 хиљада динара)
Трошкови локалних избора у 2014. години евидентирани су у пословним књигама у износу од
30.121 хиљада динара, од чега се на трошкове локалних избора у Београду односи 23.544 хиљада
динара (78,2%), а преостали део ових трошкова на локалне изборе у Аранђеловцу, Бору, Неготину,
Севојну, Пећинцима, Мајданпеку, Мионици и Лучанима. У наставку се даје преглед трошкова
локалних избора по јединицама локалне самоуправе:
у 000 динара
Износ
23.544
1.142
969
524

Локални избори
Београд
Аранђеловац
Бор
Неготин

15
Јавна средства добијена за редован рад Српске напредне странке у 2014. години износе 517.584 хиљада динара, а 5% ових средстава
износи 25.879 хиљада динара.
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Севојно
Пећинци
Мајданпек
Мионица
Лучани
Укупно:

62
1.110
721
532
1.517
30.121

Од укупног износа трошкова локалних избора (30.121 хиљада динара), на штампу другог
рекламног материјала потрошено је 10.336 хиљада динара (34,3%) и штампу плаката 7.967 хиљада
динара (26,4%). Преостали износ чине трошкови штампе летака 3.289 хиљада динара и
рекламирања на интернету 2.400 хиљада динара, трошкови огласа на радију и телевизији и др.
1.660 хиљада динара и остали трошкови (закупнина, штампа билборда, закуп простора за
билборде, остали трошкови платног промета и др.). У наставку се даје преглед трошкова локалних
избора по врстама трошкова:

Штампа плаката
Штампа летака
Штампа другог рекламног материјала
Рекламирање на интернету
Трошкови осталих закупнина правних лица и предузетника
Трошкови огласа на радију, телевизији и сл.
Штампа билборда
Закуп простора за билборде
Остали трошкови платног промета
Остали трошкови
Укупно:

у 000 динара
Износ
7.967
3.289
10.336
2.400
110
1.660
108
128
300
3.823
30.121

Београд На локалним изборима у Београду одржаним 16. марта 2014. године, евидентирани су
трошкови у износу од 23.544 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
7.513
2.915
8.178
2.400
2.538
23.544

Врста трошка
Штампа плаката
Штампа летака
Штампа другог рекламног материјала
Рекламирање на интернету
Остали трошкови
Укупно:

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Београду, највећи износи односе се на
следеће добављаче:
Добављач
„Бирограф комп“ д.о.о. Београд
„SEE project“ д.о.о. Београд
„CONAAI“ д.о.о. Београд
„Photonet“ Нови Београд
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Штампа плаката, летака и другог рекламног материјала
Рекламирање на интернету
Израда пропагандног материјала (остали материјал)
Штампа другог рекламног материјала
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у 000 динара
Износ
17.049
2.400
920
1.556
1.619
23.544

Аранђеловац На локалним изборима у Аранђеловцу одржаним 16. марта 2014. године,
евидентирани су трошкови у износу од 1.142 хиљада динара и односе се на следеће врсте
трошкова:
Врста трошка
Трошкови осталих закупнина правних лица и предузетника
Трошкови огласа на радију, телевизији и др.
Штампа билборда
Закуп простора за билборде
Остали трошкови платног промета
Остали трошкови
Укупно:

у 000 динара
Износ
110
310
108
128
300
186
1.142

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Аранђеловцу, највећи износи односе се
на следеће добављаче:
Добављач
„Pro Artist“ Горњи Милановац
РТВ „Сунце“ д.о.о. Аранђеловац
„Ђурђевдан“ д.о.о. Аранђеловац
Остали трошкови
Укупно:

у 000 динара
Опис
Износ
Услуге изнајмљивања бине, разгласа, расвете и ЛЕД екрана
410
Изнајмљивање билборда
310
Емитовање комерцијалних спотова
188
234
1.142

Бор На локалним изборима у Бору одржаним 16. марта 2014. године, евидентирани су трошкови у
износу од 969 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
280
653
36
969

Врста трошка
Трошкови огласа на радију, телевизији и др.
Штампа другог рекламног материјала
Остали трошкови
Укупно:

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Бору, највећи износи односе се на
следеће добављаче:
Добављач
СЗР „Tauruss“ Бор
ОД „Сезам“ Бор
Јавно предузеће "Штампа, радио и филм" Бор
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Рекламни материјал
Емитовање ЕПП спотова
Оглашавање

у 000 динара
Износ
653
143
137
36
969

Неготин На локалним изборима у Неготину одржаним 16. и 24. марта 2014. године, евидентирани
су трошкови у износу од 524 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
178
276

Врста трошка
Штампа летака
Штампа другог рекламног материјала
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Остали трошкови
Укупно:

70
524

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Неготину, највећи износи односе се на
следеће добављаче:
Добављач
„Атеље '63“ ПУР Неготин
„Developer Company“ д.о.о. Бор
СЗР „Графо картонка“ Ћуприја
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Штампа другог рекламног материјала
Штампа летака и другог рекламног материјала
Штампа летака и другог рекламног материјала

у 000 динара
Износ
85
124
200
115
524

Севојно На локалним изборима у Севојну одржаним 16. и 23. марта 2014. године, евидентирани су
трошкови у износу од 62 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
48
14
62

Врста трошка
Штампа другог рекламног материјала
Остали трошкови
Укупно:

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Севојну, највећи износи односе се на
следеће:
Добављач
ЗТР „Каб-Пак“ Ужице
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Штампа другог рекламног материјала

у 000 динара
Износ
48
14
62

Пећинци На локалним изборима у Пећинцима одржаним 16. марта 2014. године, евидентирани су
трошкови у износу од 1.110 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
114
897
99
1.110

Врста трошка
Штампа летака
Штампа другог рекламног материјала
Остали трошкови
Укупно:

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Пећинцима, највећи износи односе се
на следеће добављаче:
Добављач
„Мини маркет Луки“ Пећинци
„Луки комерц“ д.о.о. Пећинци
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Штампа другог рекламног материјала
Штампа другог рекламног материјала
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у 000 динара
Износ
381
684
45
1.110

Мајданпек На локалним изборима у Мајданпеку одржаним 7. септембра 2014. године,
евидентирани су трошкови у износу од 721 хиљаду динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
319
284
118
721

Врста трошка
Штампа плаката
Штампа другог рекламног материјала
Остали трошкови
УКУПНО:

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Мајданпеку, највећи износи односе се
на следеће добављаче:
Добављач
„Стеграпромо“ д.о.о. Нови Сад
Радио телевизија Мајданпек
„Бирограф комп“ д.о.о. Београд
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Штампа другог рекламног материјала
Трошкови огласа на радију, телевизији и др.
Штампа плаката и другог рекламног материјала

у 000 динара
Износ
120
105
420
76
721

Мионица На локалним изборима у Мионици одржаним 28. децембра 2014. године, евидентирани
су трошкови у износу од 532 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
Врста трошка
Трошкови осталих закупнина правних лица и предузетника
Штампа плаката
Штампа летака
Остали трошкови
УКУПНО:

у 000 динара
Износ
190
135
82
125
532

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Мионици, највећи износи односе се на
следеће добављаче:
Добављач
СУР Кафе бар пицерија „Гринго“ Мионица
„Вујић телевизија“ Ваљево
„Бирограф комп“ д.о.о. Београд
Остали трошкови
Укупно:

Опис
Трошкови осталих закупнина
Трошкови оглашавања
Штампа плаката

у 000 динара
Износ
190
96
215
31
532

Лучани На локалним изборима у Лучанима одржаним 28. децембра 2014. године, евидентирани су
трошкови у износу од 1.517 хиљада динара и односе се на следеће врсте трошкова:
у 000 динара
Износ
1.070
447
1.517

Врста трошка
Трошкови огласа на радију, телевизији и др.
Остали трошкови
УКУПНО:

Од укупног износа исказаних трошкова локалних избора у Лучанима, највећи износи односе се на
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следеће добављаче:
Добављач
Телевизија „Телемарк“ д.о.о. Чачак
„Ча-видео“ Чачак
Телевизија „Галаксија 32“ Чачак
Графичко услужна радња „Мирис мора“ Краљево
„Бирограф комп“ д.о.о. Београд
Остали трошкови
Укупно:

7.11.

Опис
Трошкови оглашавања
Трошкови оглашавања
Трошкови оглашавања
Штампа другог рекламног материјала
Штампа плаката и летака

у 000 динара
Износ
400
370
240
204
230
73
1.517

Финансијски резултат

У финансијским извештајима за 2014. годину Српска напредна странка је исказала нето вишак
расхода над приходима у износу од 20.814 хиљада динара, за разлику од претходне године када је
остварен позитиван финансијски резултат. Приходи износе 1.099.093 хиљада динара, а расходи
1.119.907 хиљада динара. Највећи део исказаних расхода, из кога је проистекао негатаван
финансијски резултат, односи се на трошкове производних услуга (91,7 %).
Главни одбор Српске напредне странке је усвојио финансијски извештај те странке за пословну
2014. годину, са исказаним вишком расхода над приходима који се покрива из нераспоређеног
вишка прихода над расходима ранијих година.
8. СУДСКИ СПОРОВИ
Решењем о извршењу на основу веродостојне исправе Привредног суда у Београду од 21. октобра
2011. године у спору тужиоца РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље против туженог Српска напредна
странка Београд, тужени је обавезан да исплати тужиоцу на име главног дуга износ од 11.800
хиљада динара. Српска напредна странка је 23. новембра 2011. године изјавила приговор на
наведено решење па је предмет преведен у парницу. Пресудом Привредног суда у Београду од 26.
септембра 2013. године, одбијен је тужбени захтев као неоснован па је решење о извршењу у
целости укинуто, а решењем Привредног апелационог суда од 25. фебруара 2015. године укинута
је наведена пресуда и предмет је враћен првостепеном суду. Како тужилац није приступио на
рочиште за главну расправу заказану за 6. јули 2015. године, а тужени је одбио да расправља, суд
је донео одлуку да се тужба сматра повученом.
Осим описаног спора, других спорова против Српске напредне странке као тужене стране није
било – односно документа с тим у вези нису стављена на увид.
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1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2014. године

Позиција
АКТИВА
Стална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Постројења и опрема
Обртна имовина
Залихе
Плаћени аванси за залихе
Друга потраживања
Готовински еквиваленти и готовина
Укупна актива=Пословна имовина
ПАСИВА
Улози
Нераспоређени вишак прихода над расходима
Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих
година
Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће
године
Вишак расхода над приходима
Вишак расхода над приходима ранијих година
Дугорочна резервисања и обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Укупна пасива
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Износ текуће
године

-у хиљадама динараИзнос претходне
године

13.779
13.779
13.779
238.602
105
105
330
238.167
252.381

12.266
12.266
12.266
259.063
49
49
66
258.948
271.329

248.305
269.119

269.119
269.119

269.119

57.962
211.157

20.814
20.814
4.076
4.001
75
252.381

2.210
2.210
271.329

2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године

Позиција
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Пословни добитак
Пословни губитак
Приходи од финансијске имовине
Приходи од камата
Финансијски расходи
Остали финансијски расходи
Губитак из финансирања
Остали расходи
Вишак прихода над расходима из редовног пословања пре
опорезивања
Вишак расхода над приходима из редовног пословања пре
опорезивања
Вишак прихода над расходима пре опорезивања
Вишак расхода над приходима пре опорезивања
Нето вишак прихода над расходима
Нето вишак расхода над приходима
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- у хиљадама динара Износ текуће Износ претходне
године
године
1.098.023
1.098.023
1.102.496
10.706
44.819
1.027.244
2.181
17.546
4.473
1.070
1.070
17.218
17.218
16.148
193

357.709
357.709
146.302
7.242
26.101
83.924
1.344
27.691
211.407

27
27
27
223
211.157

20.814
211.157
20.814
211.157
20.814

