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1. УВОД 

 

У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања 

Покрета социјалиста, Београд (у даљем тексту Странка) за 2021. годину, број 400-

797/2022-06/11 од 14. октобра 2022. године, Државна ревизорска институција (у даљем 

тексту Институција) издала је мишљење са резервом о финансијским извештајима и 

мишљење са резервом о правилности пословања. 

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, 

Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.  

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, 

који је потписало и печатом оверило одговорно лице.  

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. 

У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову 

веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће. 

 

У овом извештају: 

• приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је 

захтевано предузимање мера исправљања, 

• резимирамо предузете мере исправљања и 

• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном 

извештају, задовољавајуће. 
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА 

ПРИОРИТЕТ 1  – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће 

отклонити у року од 90 дана  

2.1 Финансијско управљање и контрола 

2.1.1 Контролне активности 

2.1.1.1 Опис неправилности  

Странка није спроводила контролне активности прописане Статутом и 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, јер је пословне промене 

евидентирала у пословним књигама на основу рачуноводствених исправа, које не садрже 

потпис лица одговорног за контролу рачуноводствених исправа, којим се потврђује да је 

рачуноводствена исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну 

промену. Наведено није у складу са чланом 91 Статута Странке, којим је приписано да 

Директор Странке потписује сва финансијска документа, као и чланом 7 Правилника о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је Странка примењивала у 

ревидираном периоду и којим је прописано да лице одговорно за састављање и контролу 

рачуноводствених исправа својим потписом, у писаном или електронском облику, 

потврђује да је рачуноводствена исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да 

приказује пословну промену. 

 

2.1.1.2 Исказане мере исправљања 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да су извршене измене и допуне Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама од 2. септембра 2022. године у члановима 21, 22, 22а, 23, 

24 и 34 којима су прописани контролни поступци који ће онемогућити евидентирање 

пословних промена на основу рачуноводствених исправа које не садрже потпис лица 

одговорног за састављање и контролу рачуноводствених исправа, којим се потврђује да 

је рачуноводствена исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну 

промену. 
 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:  

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Примере улазне рачуноводствене документације који доказују да се спроводе 

контроле рачуноводствених исправа пре евидентирања у пословним књигама (рачун 

бр. 102003294 од 06.12.2022. године издат од стране ЈП ЕПС, Београд; рачун број 

2022.12013536-2 од 31.12.2022. године издат од стране Градске управе за имовину и 

имовинско-правне послове, Града Новог Сада; рачун број 62-255-011-1494546 од 

31.12.2022. године издат од стране Телеком Србија, Београд; рачун број 57045-12 од 

31.12.2022. године издат од стране Градске управе Града Београда). 

  

2.1.1.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 
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2.2 Биланс успеха 

2.2.1 Нематеријални трошкови - Трошкови репрезентације 

2.2.1.1 Опис неправилности 

Странка је у пословним књигама евидентирала и у финансијским извештајима за 

2021 годину исказала трошкове репрезентације у износу од 1.154 хиљада динара без 

веродостојних рачуноводствених исправа у смислу члана 9 Закона о рачуноводству на 

основу којих се недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословних промена 

које су евидентиране у пословним књигама и исказане у финансијским извештајима. 

Услед наведеног изражавамо резерву да се трошкови репрезентације у наведеном износу 

односе на редован рад странке у смислу  члана 19 Закона о финансирању политичких 

активности.  

 

2.2.1.2 Исказане мере исправљања 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да су извршене измене и допуне Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама од 2. септембра 2022. године у члановима 21, 22, 22а, 23, 

24 и 34 којима су прописани контролни поступци који ће онемогућити евидентирање 

пословних промена на основу рачуноводствених исправа које не садрже потпис лица 

одговорног за састављање и контролу рачуноводствених исправа, којим се потврђује да 

је рачуноводствена исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну 

промену. 
 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:  

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Пример улазне рачуноводствене документације која се односи на трошкове 

репрезентације који доказује да се спроводе контроле ових исправа пре 

евидентирања у пословним књигама (рачун који је издат од стране Steak & Wine д.о.о, 

Београд од 23. новембара 2022. године) и   

- Финансијску картицу конта 551-00 Трошкови репрезентације у земљи за 2022. 

годину.  

  

2.2.1.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће 

отклонити пре припремања наредног сета финансијских извештаја, а не дуже од годину 

дана 

 

2.1 Финансијско управљање и контрола 

2.1.1 Попис имовине и обавеза 

2.1.1.1 Опис неправилности  

Странка није извршила годишњи попис имовине књиговодствене вредности 2.108 

хиљада динара и обавеза књиговодствене вредности 2.434 хиљада динара са стањем на 

дан 31. децембар 2021. године, односно није утврдила стварно стање и извршила 
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усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан 

31. децембар 2021. године, што није у складу са чланом 20 став 2 Закона о рачуноводству 

и чланом 2 став 2 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

 

2.1.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да је Годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 

2022. године у току и да у прилогу одазивног доставља донета акта у вези са годишњим 

пописом и да у тачки 1 Акционог плана из прилога одазивног извештаја су описане мере 

које ће бити предузете ради отклањања ове неправилности и да су наведена акта која ће 

бити донета. Такође, у одазивном извештају је наведено и да је одговорно лице за 

предузимања ове мере исправљања Директор странке, а да је период у којем се планира 

предузимање мере исправљања најкасније до 15. фебруара 2023. године.  
 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:  

- Одлуку о вршењу пописа и образовању комисије за попис имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2022. године, 

- План рада комисије за попис имовине и обавеза и  

- Акциони план.  

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.   

 

2.2 Биланс стања 

2.2.1 Краткорочне финансијске обавезе 

2.2.1.1 Опис неправилности  

С обзиром да је у поступку ревизије утврђено да Странка није вршила попис 

краткорочних финансијских обавеза са стањем на 31. децембар 2021. године, нити је 

доставила доказе о усаглашењу стања обавеза по зајмовима са Зајмодавцима, а 

поступком независне потврде стања путем екстерних потврда исказано стање није 

потврђено, а имајући у виду да Законом о финансирању политичких активности који је 

био у примени у време настанка обавезе по основу зајма и у ревидираном периоду, није 

прописана могућност финансирања путем задуживања Странке код привредних 

друштава изражавамо резерву на исказано стање краткорочних финансијских обавеза у 

износу од 867 хиљада динара. 

 

2.2.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да је Годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 

2022. године у току и да у прилогу одазивног извештаја доставља донета акта у вези са 

годишњим пописом, као и да у тачки 2 Акционог плана из прилога одазивног извештаја 

су описане мере које ће бити предузете ради отклањања ове неправилности и да су 

наведена акта која ће бити донета. Такође, у одазивном извештају је наведено и да је 

одговорно лице за предузимања ове мере исправљања Директор странке, а да је период 
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у којем се планира предузимање мере исправљања најкасније до 15. фебруара 2023. 

године.  

 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:  

- Преглед промена на налогу 32 од 31.12.2022. године, 

- Стање потраживања и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2021. године од Chips 

Way д.о.о., Чачак; Galens д.о.о., Нови Сад и MMD Arma д.о.о., Бач, 

- Извод отворених ставки на дан 31.10.2022. године од: Ресторан Идила, Бачка Паланка 

и ЈП Спортски и пословни центар Војводина, Нови Сад, 

- Одлуку о вршењу пописа и образовању комисије за попис имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2022. године, 

- План рада комисије за попис имовине и обавеза и  

- Акциони план.  

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања. 

 

2.3 Биланс успеха 
 

2.3.1 Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. 

2.3.1.1 Опис неправилности 

Странка је добијена средства за финансирање редовног рада од стране локалних 

самоуправа у износу 2.037 хиљада динара евидентирала у пословним књигама и 

приказала у финансијским извештајима на рачунима односно позицији биланса успеха 

Приходи од донација, дотација, субвенција и сл., уместо на рачунима односно позицији 

биланса успеха Приходи по посебним прописима из буџета и осталих извора, како је 

прописано одредбама члана 46 ст. 4 и 5 Правилника о Контном оквиру и садржини 

рачуна у Контном оквиру за друга правна лица. 

 

2.3.1.2 Исказане мере исправљања  

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да је извршена допуна члана 16. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама којом су појачане интерне контроле које ће онемогућити 

евидентирање прихода из јавних извора на неадекватним рачунима у пословним 

књигама и приказивање на неодговарајућим позицијама у финансијским извештајима. У 

одазивном извештају се наводи и да је Странка добијена средства из буџета Републике 

Србија и буџета локалних самоуправа у 2022. години намењена за финансирање 

редовног рада и трошкове изборне кампање, евидентирала у пословним књигама и 

приказала у финансијским извештајима на рачунима, односно на позицији биланса 

успеха Прихода по посебним прописима из буџета и осталих извора, како је прописано 

одредбама члана 46 ст. 4 и 5 Правилника о контном оквиру за друга правна лица, као и 

да су у прилогу одазивног извештаја достављени сви докази о предузетим мерама. 

Такође, у одазивном извештају је наведено и да је одговорно лице за предузимања ове 

мере исправљања Директор странке и да је неправилност у потпуности исправљена. 
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Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:  

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Бруто биланс за 2022. годину и  

- Финансијске картице конта 632 – Приходи из буџета, на којима су евидентирани 

приходи остварени из јавних извора за период од 01.01-31.12.2022. године. 

 

2.3.1.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

2.3.2 Трошкови материјала и енергије 

2.3.2.1 Опис неправилности 

Странка је у пословним књигама евидентирала и у билансу успеха за 2021. годину 

је исказала трошкове електричне и топлотне енергије у износу од 46 хиљада динара који 

се односе на 2020. годину. Наведено није у складу са чланом 23 ст. 1 тач. 3 под. 4 Закона 

о рачуноводству, као ни са чланом 4 ст. 1 и 2 Правилника о начину признавања, 

вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским 

извештајима микро и других правних лица.  

Услед наведеног више су исказани трошкови електричне и топлотне енергије у 

2021. години за 46 хиљада динара и више је исказан нето вишак расхода над приходима 

за 2021. годину у истом износу. 

 

2.3.2.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да извршеним изменама и допунама Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама од 2 септембра 2022. године, у члану 32 су прописани 

контролни поступци који ће онемогућити да се расходи евидентирају у пословним 

књигама и исказују у финансијским извештајима за обрачунски период коме не 

припадају. У одазивном извештају је наведено и да су у прилогу одазивног извештаја 

достављени сви докази о предузетим мерама исправљања изузев ИОС-а са стањем на 

31.12.2022. године који ће бити достављани одмах по пријему, а најкасније до 15. 

фебруара 2023. године. Такође, у одазивном извештају је наведено и да је одговорно лице 

за предузимања ове мере исправљања Директор странке, да је неправилност у највећем 

делу исправљена, а да недостајући ИОС ће бити достављени најкасније до 15. фебруара 

2023. године. 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:   

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Бруто биланс за 2022. годину, 

- Спецификацију (аналитички преглед) добављача за период 01.01 до 31.12.2022. 

године, 

- Финансијске картице трошкова електричне и топлотне енергије за 2022. годину и  

- Акциони план. 
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Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.  

 

2.3.3 Трошкови производних услуга - Трошкови услуга одржавања 

2.3.3.1 Опис неправилности 

Странка је у пословним књигама и билансу успеха за 2021. годину, исказала 

трошкове електричне енергије у износу од 29 хиљада динара, у оквиру позиције 

Трошкови производних услуга, на рачуну Трошкови услуга одржавања, уместо у оквиру 

позиције Трошкови материјала и енергије, на рачуну Трошкови горива и енергије, како 

је прописано чланом 34 став 4 Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 

контном оквиру за друга правна лица, а у вези са чланом 14 и чланом 26 став 1 Закона о 

рачуноводству. 

 

2.3.3.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да извршеним изменама и допунама Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама од 2 септембра 2022. године, у члану 32 су прописани 

контролни поступци који ће онемогућити да се трошкови за испоручену електричну и 

топлотну енергију евидентирају у пословним књигама на неадекватним рачунима и 

искажу на неодговарајућим позицијама у финансијским извештајима за 2022. годину. У 

одазивном извешају је наведено и да су у прилогу одазивног извештаја достављени сви 

докази о предузетим мерама исправљања изузев ИОС-а са стањем на 31.12.2022. године 

и који ће бити достављени одмах по пријему, а најкасније до 15. фебруара 2023. године. 

Такође, у одазивном извештају је наведено и да је одговорно лице за предузимања ове 

мере исправљања Директор странке, да је неправилност у највећем делу исправљена, а 

да недостајући ИОС ће бити достављени најкасније до 15. фебруара 2023. године. 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:   

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Бруто биланс за 2022. годину, 

- Спецификацију (аналитички преглед) добављача за период 01.01 до 31.12.2022. 

године, 

- Финансијске картице трошкова електричне и топлотне енергије за 2022. годину и  

- Акциони план. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.  
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2.3.4 Трошкови производних услуга - Трошкови закупнина 

2.3.4.1 Опис неправилности 

Странка је у пословним књигама евидентирала и у финансијским извештајима за 

2021. годину је исказала трошкове закупнина у износу од 127 хиљаде динара и трошкове 

одржавања у износу од 24 хиљаде динара, који се односе на 2020. годину. Наведено није 

у складу са чланом 23 ст. 1 тач. 3 под. 4 Закона о рачуноводству, као ни са чланом 4 ст. 

1 и 2 Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања 

позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица. 

Услед наведеног у пословним књигама и финансијским извештајима више су исказани 

трошкови производних услуга у 2021. години за 151 хиљаду динара, и више је исказан 

нето вишак расхода над приходима за 2021. годину у истом износу.  

 

2.3.4.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да извршеним изменама и допунама Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама од 2 септембра 2022. године, у члану 32 су прописани 

контролни поступци који ће онемогућити да се расходи евидентирају у пословним 

књигама и исказују у финансијским извештајима за обрачунски период коме не 

припадају, као и да су у прилогу одазивног извештаја достављени сви докази о 

предузетим мерама исправљања изузев ИОС-а са стањем на 31.12.2022. године и који ће 

бити достављени одмах по пријему, а најкасније до 15. фебруара 2023. године. Такође, у 

одазивном извештају је наведено и да је одговорно лице за предузимања ове мере 

исправљања Директор странке, да је неправилност у највећем делу исправљена, а да 

недостајући ИОС ће бити достављени најкасније до 15. фебруара 2023. године. 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:   

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Бруто биланс за 2022. годину, 

- Спецификацију (аналитички преглед) добављача за период 01.01 до 31.12.2022. године, 

- Финансијске картице трошкова закупа за 2022. годину и  

- Акциони план. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.  

 

2.3.5 Нематеријални трошкови - Трошкови непроизводних услуга 

2.3.5.1 Опис неправилности 

Странка је у пословним књигама за 2021. годину евидентирала трошкове услуга 

превоза у износу од 487 хиљада динара на рачуну Трошкови непроизводних услуга 

уместо рачуну Трошкови транспортних услуга. Наведене трошкове Странка је исказала 

у билансу успеха  за 2021. годину у оквиру позиције Нематеријални трошкови уместо у 

оквиру позиције Трошкови производних услуга, како је прописано чланом 36 став 3 

Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна 

лица, а у вези са чланом 14 и чланом 26 став 1 Закона о рачуноводству.  
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2.3.5.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да извршеним изменама и допунама Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама од 2 септембра 2022. године, у члану 32 су прописани 

контролни поступци који ће онемогућити да се трошкови за услуге превоза евидентирају 

у пословним књигама на неадекватним рачунима и искажу на неодговарајућим 

позицијама у финансијским извештајима за 2022. годину. У одазивном извештају је 

наведено и да су у прилогу одазивног извештаја достављени сви докази о предузетим 

мерама исправљања. 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:   

- Одлуку о изменама и допунама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 2. септембра 2022. године која је донета 17. децембра 2022. године, 

- Бруто биланс за 2022. годину, 

- Спецификацију (аналитички преглед) добављача за период 01.01 до 31.12.2022. године, 

- Финансијске картице трошкова транспортних услуга за 2022. годину и  

- Акциони план. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.  

 

2.3.6 Нематеријални трошкови - Трошкови стручног усавршавања и 

оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством 

2.3.6.1 Опис неправилности 

Странка није поступила у складу са чланом 19 став 3 Закона о финансирању 

политичких активности јер најмање 5% укупних средстава добијених из јавних извора 

за редован рад за 2021. годину, што износи 102 хиљаде динара није користила за стручно 

усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.  

 

2.3.6.2 Исказане мере исправљања  

У одазивном извештају који је Институцији достављен 18. јануара 2023. године, 

Странка је навела да је у складу са чланом 19 став 3 Закона о финансирању политичких 

активности више од 5% од укупно добијених средстава из јавних извора за редован рад 

у 2022. години користила за стручно усавршавања и оспособљавање, међународну 

сарадњу и рад са чланством. Током 2022. године Странка је за редован рад из јавних 

извора добила средства у износу од 2.574.504,88 динара, од чега је за намене прописане 

чланом 19 став 3 Закона о финансирању политичких активности користила средства у 

износу од 150.000 динара за едукацију чланства и активности у регионалним центрима 

Нови Сад и Београд, везану за рад у бирачким одборима, о чему су у прилогу одазивног 

извештаја достављени докази. Такође, у одазивном извештају је наведено и да је 

неправилност у потпуности исправљена. 
 

Као доказе о предузетим мерама на отклањању откривене неправилности Странка 

је доставила:  

- Бруто биланс за 2022. годину, 

- Документацију којом се доказује да су добијена средства за редован рад у 2022. 

години коришћена у складу са чланом 19 став 3 Закона о финансирању политичких 
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активности (Рачун-отпремница број 23 од 03.03.2022. године издата од стране ССС града 

Новог Сада за закуп сале и фактура број 2-54/22 од 28.03.2022. године издата од стране 

Спортског центра „Вождовац“, Београд и припадајући уговор број 2178/22 од 25.03.2022. 

године), 

- Финансијске картице конта из 2022. године на којима су евидентирани претходно 

наведени рачуни.  

 

2.3.6.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА 

 

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо 

да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта 

ревизије, веродостојан. 

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и 

достављене документације (доказа за отклоњене неправилности првог приоритета и 

аката субјекта ревизије којима су планиране активности на отклањању откривених 

неправилности). Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо 

изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће. 

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је 

поднео субјект ревизије Покрет социјалиста из Београда, задовољавајуће. 

 

Напомена:  

У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а 

након истека рокова исказаним у одазиваном извештају, потребно је да обавештавате 

Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању 

откривених неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите 

одговарајуће доказе.  

По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте 

остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности. 

У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и 

активностима из одазивног извештаја. 
 

Генерални државни ревизор 

 

________________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција  

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија   

08. фебруар 2023. године  

 

 

 


