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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ
Београд
Ул. Симе Игуманова бр. 64

1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Мишљење о финансијским извештајима
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја политичке странке
Заједно за Србију за 2018. годину, који обухватају: 1) Биланс стања; и 2) Биланс успеха.
По нашем мишљењу, финансијски извештаји за 2018. годину по свим
материјално значајним питањима, дају истинит и објективан приказ финансијског
положаја Заједно за Србију на дан 31. децембар 2018. године, као и резултате његовог
пословања, за пословну годину завршену на тај дан и припремљени су у складу са
рачуноводственим прописима Републике Србије.
Основ за мишљење о финансијским извештајима
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 1,
Пословником Државне ревизорске институције2 и Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је
детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских
извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 – Етички кодекс
врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге
запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке
одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо
прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење.
Остала питања
Финансијски извештаји политичке странке Заједно за Србију Београд нису у ранијем
периоду били предмет ревизије од стране Државне ревизорске институције.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и истинит и објективан
приказ ових финансијских извештаја у складу са законом којим је уређено рачуноводство и за
оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који
не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или
грешке.
При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену
способности субјекта ревизије да настави са пословањем у складу са начелом сталности,
обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела
сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако оснивач намерава да субјект
1
2

„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон
„Службени гласник РС“, број 9/09
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ревизије престане са пословањем, или нема другу реалну могућност осим да то уради.
Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта
ревизије.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји,
узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне
радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у
разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија
спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази
постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се
материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на
економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.
Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и
одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:
 Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или
грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и
прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за
мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни
погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне
исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи
удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или
заобилажење интерне контроле.
 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради
осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али
не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта
ревизије.
 Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене које је извршило руководство.
 Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као
рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених
ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или
условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да
настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји
материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на
повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква
обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци
се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора.
Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да ентитет
престане да послује у складу са начелом сталности.
 Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја,
укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане
трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.
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Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и
време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне
контроле које смо идентификовали током ревизије.

Генерални државни ревизор
_____________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41,
11000 Београд, Србија
16. октобар 2019. године
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2. Извештај о ревизији правилности пословања
Мишљење са резервом о правилности пословања
Уз ревизију финансијских извештаја Заједно за Србију за 2018. годину, извршили смо
ревизију правилности пословања која обухвата испитивање активности, финансијских
трансакција, информација и одлука у вези са приходима и расходима, исказаних у
финансијским извештајима за 2018. годину.
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у делу извештаја Основ за
мишљење са резервом о правилности пословања, активности, финансијске трансакције,
информације и одлуке у вези са приходима и расходима Заједно за Србију, по свим
материјално значајним питањима, су извршене у складу са законом, другим прописима,
датим овлашћењима, и за планиране сврхе.
Основ за мишљење са резервом о правилности пословања
1) Заједно за Србију води евиденцију о члановима странке само у електронском
облику као јединствену централну електронску базу података, али не и у писаном облику,
што није у складу са Законом о политичким странкама.
2) Заједно за Србију није путем интернета учинила јавно доступним оснивачки акт и
друге опште акте странке, што није у складу са Законом о политичким странкама.
Ревизију правилности пословања смо извршили у складу са Законом о Државној
ревизорској институцији и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију правилности. Сматрамо да су
ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже основ за наше
мишљење са резервом.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и истинит и објективан приказ, руководство субјекта
ревизије је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске трансакције, информације и
одлуке исказане у финансијским извештајима буду у складу са прописима који их уређују.
Ова одговорност обухвата и успостављање финансијског управљања и контроле ради
обезбеђивања разумног уверавања да ће се циљеви остварити кроз пословање у складу са
прописима, унутрашњим актима и уговорима.
Одговорност ревизора за ревизију правилности пословања
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима, наша
одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли је пословање субјекта ревизије,
обухваћено према дефинисаним критеријумима, по свим материјално значајним питањима,
усклађено са законом и другим прописима. У тачки 2. Напомена уз Извештај о ревизији
наведени су прописи који су коришћени као извори критеријума. Одговорност ревизора
укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе да ли је
пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са
законским и другим прописима. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу
прибављања ревизијских доказа да би се добило уверавање у разумној мери да ли су
активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са приходима и
расходима, извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за

6

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Заједно за Србију, Београд за 2018. годину

планиране сврхе. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне
неусклађености са прописима.

Генерални државни ревизор
_____________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41,
11000 Београд, Србија
16. октобар 2019. године
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Резиме налаза и мере предузете у поступку ревизије

Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем:
 ПРИОРИТЕТ 1 (висок) – грешке, неправилности и погрешна исказивања која
указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних
плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут
ових захтевају да руководство одмах реагује.
 ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) – грешке, неправилности и погрешна исказивања које
утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд,
али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба
позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја.
 ПРИОРИТЕТ 3 (низак) – грешке, неправилности и погрешна исказивања која
захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских
извештаја.
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1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 23 (средњи)
1. Као што је објашњено у тачки 1.9) Напомена, Статутом политичке странке Заједно за
Србију није одређен надлежни орган одлучивања за усвајање годишњег финансијског
извештаја странке, што није у складу са одредбама члана 32. став 1. Закона о
рачуноводству.
2. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
1. Као што је објашњено у тачки 1.3) Напомена, политичка странка Заједно за Србију
води евиденцију о члановима странке само у електронском облику као јединствену
централну електронску базу података, али не и у писаном облику, што није у складу са
одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким странкама.
2. Као што је објашњено у тачки 1.7) Напомена, политичка странка Заједно за Србију
није путем интернета учинила јавно доступним оснивачки акт и друге опште акте
странке, што није у складу са одредбама члана 16. Закона о политичким странкама.
3. Мере предузете у поступку ревизије
Политичка странка Заједно за Србију у поступку ревизије је предузела следеће
активности на отклањању утврђених неправилности:
1. Политичка странка Заједно за Србију је у поступку ревизије сачинила евиденцију о
члановима странке и у писаном облику у складу са захтевима члана 21. став 5. Закона
о политичким странкама. (Напомена 1.3));
2. Политичка странка Заједно за Србију је у поступку ревизије учинила јавно доступним
путем интернета оснивачки акт и друга важећа општа акта Странке. (Напомене 1.7));
3. У поступку ревизије Главни одбор политичке странке Заједно за Србију је на
телефонској седници одржаној 11. јуна 2019. године, једногласно донео Одлуку којом
се утврђује да је Председништво Странке надлежно за усвајање финансијских
извештаја, по предлогу кога подноси Генерални секретар Странке. (Напомене 1.9));
4. Политичка странка Заједно за Србију је извршила корекцију редовних финансијских
извештаја за 2018. годину којима је исправила утврђене неправилности у поступку
ревизије. Захтев за замену редовног годишњег финансијског извештаја достављен је
Агенцији за привредне регистре – Регистру финансијских извештаја дана 27.06.2019.
године под бројем ФИН 201218/2019. године, а исти су дана 23.07.2019. године
уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције за привредне
регистре. (Напомена 5.1);
ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик
од губитка итд, али у сваком случају захтевају већу пажњу руководства. Овим проблемима се треба посветити пре припремања наредног
сета финансијских извештаја.
3
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5. У поступку ревизије политичка странка Заједно за Србију је у циљу отклањања
неправилности донела план рада комисије за попис, одлуку о ванредном попису
опреме, готовине и готовинских еквивалената и обавеза на дан 28.06.2019. године,
извештај о попису из који су приложене пописне листе, одлуку о усвајању извештаја
пописне комисије о извршеном попису основних средстава, готовине и готовинских
еквивалената и обавеза на дан 28.06.2019. године. (Напомена 5.3.);
6. Политичка странка Заједно за Србију је у пословним књигама и коригованим
финансијским извештајима евидентирала смањење обавезе према физичким лицима за
накнаде по уговору у износу од 37 хиљада динара, умањила остала краткорочна
потраживања по основу депозита у износу од 35 хиљада динара и исказала позитивне
курсне разлике у износу од 2 хиљаде динара, чиме су отклоњене неправилности
утврђене у поступку ревизије. (Напомена 5.3.3);
7. Политичка странка Заједно за Србију је у поступку ревизије извршила усаглашавање
међусобних потраживања и обавеза и по том основу у пословним књигама
евидентирала и у коригованим финансијским извештајима исказала обавезе према
добављачу Kole Petrol Company , Крагујевац и трошкове горива у износу од 12 хиљада
динара, док је добављач Коле Petrol Company исправио стање у својим пословним
књигама. (Напомена 5.3.7);
8. У поступку ревизије утврђено је да је политичка странка Заједно за Србију уплатила
износ од 120 хиљада динара на рачун коалиције „Ми или они – уједињени за Бор“ у
оквиру које је политичка странка Заједно за Србију наступала на локалним изборима у
Општини Бор. Политичка странка је пословну промену евидентирала у пословним
књигама и у финансијским извештајима усвојеним од стране Председника странке
дана 19. фебруара 2019. године умањењем (сторно) прихода и средстава на жиро
рачуну, уместо да наведено евидентира као трошак периода. Политичка странка
Заједно за Србију је у пословним књигама и коригованим финансијским извештајима
исказала наведени износ од 120 хиљада динара у оквиру осталих нематеријалних
трошкова и у корист прихода по посебним прописима из буџета и осталих извора,
чиме су отклоњене неправилности утврђене у поступку ревизије. (Напомена 5.4.1);
9. У коригованим финансијским извештајима политичка странка Заједно за Србију је
умањила приходе за 189 хиљада динара и формирала обавезу у истом износу према
Демократској странци, која је измирена 18. јуна 2019. године. Наиме, од 660 хиљада
динара које је на рачун политичке странке Заједно за Србију пренео град Шабац, 471
хиљада динара припада политичкој странци Заједно за Србију док преостали износ од
189 хиљада динара припада Демократској странци на основу освојеног броја мандата и
коалиционог споразума. Како Демократска странка није упутила захтев Одељењу за
финансије Градске управе града Шабац за пренос дела средстава на посебан рачун,
наведени износ је у целости пренет на рачун политичке странке Заједно за Србију која
је носилац коалиционог споразума, што је у финансијским извештајима политичке
странке Заједно за Србију усвојеним од стране Председника странке дана 19. фебруара
2019. године неосновано евидентирано у корист прихода. (Напомена 5.4.1).
10. Политичка странка Заједно за Србију је у пословним књигaма евидентирала и у
коригованим финансијским извештајима исказала обавезе за закуп пословног простора
(11 месечних рата) у износу од 110 хиљада динара, обавезе по основу пореза у износу
12
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од 19 хиљада динара и трошкове накнада физичким лицима по основу осталих уговора
у укупном износу од 129 хиљада динара. (Напомена 5.4.3);
11. Политичка странка Заједно за Србију је у пословним књигама евидентирала и у
коригованим финансијским извештајима исказала обавезе за закуп путничког возила
(период новембар-децембар 2018. године) у укупном износу од 20 хиљада динара,
обавезе по основу пореза у износу од 4 хиљаде динара и трошкове накнада физичким
лицима по основу осталих уговора у укупном износу од 24 хиљада динара. (Напомена
5.4.3);
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ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

14

Напомене уз извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Заједно за Србију, Београд за 2018. годину

САДРЖАЈ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ...................................................................... 16
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ....................................... 21
3. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА ................................................................................ 21
4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН .............................................................................................................. 24
5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ .................................................................................................... 24
5.1. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА24
5.2. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ ................. 26
5.3. БИЛАНС СТАЊА ................................................................................................................. 28
5.3.1. Некретнине постројења и опрема (група рачуна 02) ................................................... 29
5.3.2. Залихе (класа 1) ............................................................................................................... 30
5.3.3. Друга потраживања (група рачуна 22) ......................................................................... 31
5.3.4. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24) .............................................. 31
5.3.5. Нераспоређени вишак прихода над расходима (група рачуна 34)............................. 32
5.3.6. Вишак расхода над приходима (група рачуна 35) ....................................................... 33
5.3.7. Обавезе из пословања (група рачуна 43) ...................................................................... 33
5.3.8. Остале краткорочне обавезе (група рачуна 45 и 46) ................................................... 35
5.3.9. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (група рачуна 48) ............................ 35
5.4. БИЛАНС УСПЕХА ............................................................................................................... 36
5.4.1. Приходи по посебним прописима из буџета и осталих извора (рачуни 632 и 639) 37
5.4.2. Трошкови материјала и енергије (рачун 51) ................................................................ 38
5.4.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група рачуна 52) ........ 39
5.4.4. Трошкови производних услуга (група рачуна 53) ...................................................... 41
5.4.5. Трошкови амортизације (рачун 540) ............................................................................ 43
5.4.6. Нематеријални трошкови (група рачуна 55, осим 557) .............................................. 43
5.4.7. Приходи од финансијске имовине (финансијски приходи) (рачун 66) .................... 44
5.4.8. Финансијски расходи (рачун 56) .................................................................................. 44
5.4.9. Остале позиције биланса успеха ................................................................................... 45
6. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ...................................................................................................... 45
7. НАКНАДНИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ ИЗМЕЂУ ДАТУМА ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ДАТУМА ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ............................................................ 45

15

Напомене уз извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Заједно за Србију, Београд за 2018. годину

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ
1) Оснивање странке Заједно за Србију
На основу важећег Закона о политичким странкама4, политичка странка Заједно за
Србију је уписана у Регистар политичких странака који се води у Министарству државне
управе и локалне самоуправе, на регистарском листу број 97, решењем број 00-0000105/2013-34 од 12. децембра 2013. године. Уз пријаву је достављен Записник са Оснивачке
скупштине, Оснивачки акт, Одлука о избору заступника странке и др.
Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије број
00-00-00113/2016-13 од 8. августа 2016. године уписана је промена података који се односе на
датум усвајања, измена и допуна статута и заступника политичке странке.
Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије број
00-00-00142/2016-28 од 5. децембра 2016. године и Решењем Министарства државне управе и
локалне самоуправе Републике Србије број 00-00-00018/2017-28 од 6. марта 2017. године
уписане су промене података који се односе на адресу седишта.
Политичка странка Заједно за Србију има статус правног лица.
Матични број политичке странке Заједно за Србију је 17852736, а порески
идентификациони број 108366084.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште странке је у Београду, Симе Игуманова 64.
Политичка странка Заједно за Србију представља и заступа председник странке.
Скупштина политичке странке Заједно за Србију је на другом ванредном заседању
одржаном 9. јула 2016. године донела Одлуку о избору председника странке.
Као заступник странке у Регистар политичких странака уписан је Небојша Зеленовић
из Шапца, решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број 00-0000113/2016-13 од 8. августа 2016. године.
2) Основна начела странке Заједно за Србију
Основна начела странке садржани су у члану 2. Статута политичке странке Заједно за
Србију, у коме је предвиђено да се увођењем самоуправе реализује основни демократски
облик друштвеног ангажовања грађана, јер се тако систематски омогућавају иницијатива и
солидарност, али и дефинише одговорност на сваком нивоу организације друштва.
3) Евиденције о чланству странке
Евиденцију о члановима политичке странке Заједно за Србију воде општински
односно градски одбори, у складу са Законом о политичким странкама, а у седишту странке
се води јединствена централна електронска база података.
Евиденција чланова политичке странке Заједно за Србију у електронској форми
садржи све податке прописане чланом 21. став. 4 Закона о политичким странкама.

4

„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 61/15 – Одлука УС
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Чланом 21. став 5. Закона о политичким странкама прописано је да се евиденција из
става 4. овог члана води у писаном облику и као јединствена централна електронска база
података.
У поступку ревизије је утврђено да се јединствена централна база података о чланству
води само у електронском облику, али не и у писаном облику, што није у складу са одредбама
члана 21. став 5. Закона о политичким странкама.
Политичка странка Заједно за Србију је у поступку ревизије сачинила евиденцију о
члановима странке и у писаном облику у складу са захтевима члана 21. став 5. Закона о
политичким странкама.
Налаз: Политичка странка Заједно за Србију води евиденцију о члановима странке само у
електронском облику као јединствену централну електронску базу података, али не и у
писаном облику, што није у складу са одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким
странкама.
Ризик: Вођење евиденције о својим члановима само у електронском облику, али не и у
писаном облику, повећава ризик од губитка података о чланству.
Предузета мера у поступку ревизије: Политичка странка Заједно за Србију је у поступку
ревизије сачинила евиденцију о члановима странке и у писаном облику у складу са
захтевима члана 21. став 5. Закона о политичким странкама.
Чланарина и прилози
Статут политичке странке Заједно за Србију уређује различита питања у вези са
чланарином и прописује да члан странке редовно плаћа чланарину у износу и на начин
утврђен одлуком Главног одбора и Правилником о чланарини. Генерални секретар дужан је
да води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву странке
сваких 6 месеци. Одлуку о висини годишње чланарине доноси Главни одбор на предлог
Извршног одбора. На основу члана 14, став 2, и члана 29, став 1, тачка 13, Статута политичке
странке Заједно за Србију, Главни одбор је на седници одржаној 21. јануара 2018. године у
Шапцу, донео Одлуку којом се утврђује висина годишње чланарине за 2018. годину у износу
од нула динара.
Статутом странке је прописано да члан може материјално, односно финансијски
помагати Странку у виду прилога и других облика помоћи дозвољених законом.
Према подацима из финансијских извештаја за 2018. годину политичка странка
Заједно за Србију није имала исказане примљене прилоге од физичких или правних лица,
нити приходе из наследства, легата, из имовине странке, од задуживања код банака и других
финансијских организација у Србији, нити је примила прилоге од физичких и правних лица
путем услуга пружених без накнаде или под условима који одступају од тржишних.
4) Територијална организација
Политичка странка Заједно за Србију на локалном, општинском, градском и
регионалном нивоу своју политику спроводи кроз месне организације, општинске
организације, градске организације и регионалне организације.
Политичка странка Заједно за Србију у 2018 години није имала формиране општинске,
градске или регионалне одборе, већ именоване општинске и градске поверенике. С обзиром
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да именовани општински и градски повереници не поседују овлашћења за финансијско
пословање, комплетно финансијско пословање је централизовано у седишту политичке
странке у Београду. На основу наведеног произилази да није постојала обавеза достављања
извештаја о финансијском пословању градских, општинских и регионалних одбора у складу
са захтевима члана 72, став 1, Статута.
5) Финансирање и имовина странке
Према подацима из финансијских извештаја финансирање странке за обављање
страначких активности у 2018. години се обављало у потпуности из јавних извора (средства
из буџета Републике Србије и буџета јединица локалне самоуправе). Веза, Напомена 5.4.1.
Пословање политичке странке Заједно за Србију обавља се преко два динарскa рачуна.
6) Органи странке Заједно за Србију
Централни органи политичке странке Заједно за Србију су: Скупштина, Главни одбор,
Председник, Председништво, Политички савет, Извршни одбор, Статутарна комисија,
Надзорни одбор и Генерални секретар.
Поред наведених органа Странке, бирају се и именују и други органи и тела Странке у
складу са одредбама овог Статута и других општих аката Странке.
Скупштина је највиши орган странке, надлежна да доноси Програм и Статут странке,
доноси одлуке, разматра и усваја извештај Председника странке у периоду између две
Скупштине, разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора, бира и
разрешава председника Политичког савета, доноси Пословник о свом раду и др. Скупштина
може бити радна и изборна. Радна скупштина одржава се сваке године и сазива је
Председник.
Главни одбор је највиши орган одлучивања странке између два заседања Скупштине.
Главни одбор утврђује политику Странке, спроводи одлуке Скупштине, утврђује предлог
Програма и Статута Странке, као и предлог њихове измене и допуне, разматра и усваја
извештај Председника странке, на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини
годишње чланарине, усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,
усваја извештај Извршног одбора, сазива изборну Скупштину и др. Главни одбор састаје се
најмање једном у три месеца. Начин рада и одлучивање, као и друга питања од значаја за
Главни одбор утврђују се Пословником Главног одбора.
Председник странке представља, заступа и руководи странком. Председник је
надлежан и да се стара о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора, спроводи
политику Странке у оквиру Програма, сазива и председава седницама Главног одбора и
Председништва, сазива Скупштину странке, делегира из своје надлежности, одређена
задужења потпредседницама, подноси извештај о раду Скупштини и Главном одбору и др.
Скупштина бира председника странке и његов мандат траје четири године.
Потпредседници помажу председнику у обављању његових послова. Потпредседници
странке су задужени за остваривање политике Странке у појединим областима Програма
Странке. Потпредседници за свој рад одговарају Председнику Странке, Главном одбору и
Скупштини.
Председништво утврђује и води политику Странке између два заседања Главног
одбора, доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31. децембра текуће
године, располаже непокретном имовином Странке и др. Председништво заседа најмање
једном месечно.
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Извршни одбор одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва,
одлучује о питањима организације рада Странке, одлучује о оснивању одбора у земљи и
иностранству, распушта органе локалне организације и именује поверенике, подноси
извештај о раду Главном одбору најмање једном годишње и др.
Политички савет је саветодавно политичко тело странке које се бави разматрањем
идејних и политичких питања од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној
политици, предлаже платформу изборног програма странке и учествује у изради Програма
странке.
Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта странке, даје мишљење на
нацрт Статута као и њихове измене и допуне, одлучује о усклађености општих аката Странке
са Статутом, подноси извештај о раду Скупштини, доноси Пословник о свом раду и др.
Надзорни одбор је контролно-надзорни орган странке који контролише приходе
Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у
власништву странке, подноси извештај о свом раду Скупштини странке, подноси извештај о
унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору и доноси Пословник о свом
раду.
На основу члана 50, став 1, тачка 3, Статута политичке странке Заједно за Србију,
Надзорни одбор је на седници одржаној 18. фебруара 2019. године усвојио и Главном одбору
упутио на усвајање Извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања политичке
странке Заједно за Србију за 2018. годину.
Генерални секретар странке је на основу одредаба члана 54. став 1. Статута странке
одговоран за финансијско пословање странке, подношење извештаја и вођење књига странке
и овлашћен да контактира са надлежним органом, потписује финансијска документа,
одобрава отварање текућих рачуна, располаже покретном имовином, потписује уговоре о
стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз претходно одобрење Председништва
странке и др.
Скупштина политичке странке Заједно за Србију је на другом ванредном заседању
одржаном 9. јула 2016. године донела Одлуку о избору Генералног секретара. Наиме, изабран
је Зоран Петров из Димитровграда као одговорно лице за финансијско пословање, подношење
финансијског извештаја и вођење књига странке.
7) Општи акти странке Заједно за Србију
Опште акте политичке странке Заједно за Србију доносе надлежни органи странке.
Општи акти странке су: Статут, Правилник о чланству, Правилник о локалној
организацији, Правилник о изборима у Заједно за Србију, Правилник о дисциплинској
одговорности, Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за посланике и одборнике,
Правилник о правима и дужностима посланика, Пословник Скупштине, Пословник Главног
одбора, Пословник Председништва, Пословник Извршног одбора и други општи акти.
Правилнике доноси Главни одбор по поступку који је регулисан Пословником о раду
Главног одбора већином гласова чланова Главног одбора.
Одредбама члана 16. Закона о политичким странкама прописано је да је политичка
странка дужна да учини јавно доступним путем интернета оснивачки акт, лично име
заступника политичке странке, програм, статут и друге опште акте политичке странке, ако их
доноси.
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Међутим, у поступку ревизије је утврђено да на интернет страници политичке странке
www.zajednozasrbiju.rs, нити на други начин путем интернета, нису јавно објављени
oснивачки акт странке и други општи акти, што није у складу са одредбама члана 16. Закона о
политичким странкама.
Политичка странка Заједно за Србију је у поступку ревизије учинила јавно доступним
путем интернета оснивачки акт и друга важећа општа акта Странке.
Налаз: Политичка странка Заједно за Србију није путем интернета учинила јавно
доступним оснивачки акт и друге опште акте странке, што није у складу са одредбама члана
16. Закона о политичким странкама.
Ризик: Тиме што политичка странка Заједно за Србију није учинила јавно доступним путем
интернета оснивачки акт и друге опште акте странке повећава се ризик од недоступности
података о политичкој странци.
Предузета мера у поступку ревизије: Политичка странка Заједно за Србију је у поступку
ревизије учиила јавно доступним путем интернета оснивачки акт и друга важећа општа акта
Странке.
8) Улози оснивача
На дан 31. децембар 2018. године политичка странка Заједно за Србију је исказала у
финансијским извештајима за 2018. годину нераспоређени вишак прихода над расходима у
износу од 6.934 хиљаде динара као и вишак расхода над приходима у износу од 2.030 хиљада
динара.
9) Финансијски извештаји за 2018. годину
(1) Разврставање
Политичка странка Заједно за Србију је разврстана као микро правно лице, што је
примењено на финансијско извештавање за 2018. годину, у складу са одредбама члана 6.
Закона о рачуноводству5.
2) Усвајање финансијских извештаја
Финансијске извештаје за 2018. годину усвојио је Председник политичке странке
Заједно за Србију доношењем одлуке од 19. фебруара 2019. године.
Одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству прописано је да финансијске
извештаје усваја скупштина или други надлежни орган правног лица, односно предузетник.
Статутом странке, Правилником о рачуноводству, нити другим интерним општим актом
странке није одређена надлежност ниједног органа странке за усвајање годишњих
финансијских извештаја.
У поступку ревизије Главни одбор политичке странке Заједно за Србију је на
телефонској седници одржаној 11. јуна 2019. године, једногласно донео Одлуку којом се
утврђује да је Председништво Странке надлежно за усвајање финансијских извештаја, по
предлогу кога подноси Генерални секретар Странке.
5

„Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18
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Налаз: Статутом политичке странке Заједно за Србију није одређен надлежни орган
одлучивања за усвајање годишњег финансијског извештаја странке, што није у складу са
одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
Ризик: Тиме што статутом није одређен надлежни орган одлучивања за усвајање годишњег
финансијског извештаја странке повећава се ризик од усвајања непоузданих финансијских
извештаја.
Предузета мера у поступку ревизије: У поступку ревизије Главни одбор политичке
странке Заједно за Србију је на телефонској седници одржаној 11. јуна 2019. године,
једногласно донео Одлуку којом се утврђује да је Председништво Странке надлежно за
усвајање финансијских извештаја, по предлогу кога подноси Генерални секретар Странке.

10) Надзор над законитошћу рада политичких странака
Надзор над спровођењем Закона о политичким странкама врши министарство
надлежно за послове управе, на основу одредаба члана 40. наведеног закона.
Контролу финансијских извештаја (редовно пословање и финансирање изборних
кампања) спроводе Агенција за борбу против корупције и Државна ревизорска институција, у
складу са одредбама чл. 32. и 34. Закона о финансирању политичких активности 6 и члана 10.
став 1. тачка 10. Закона о Државној ревизорској институцији.
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је
испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са приходима и расходима, ради
утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима,
датим овлашћењима и за планиране сврхе. У овој ревизији испитивали смо усклађеност
пословања са прописима из следећих области: доступност општих аката политичке странке
Заједно за Србију, евиденције о чланству, извори и начин финансирања и коришћење
прибављених средстава и уговори о правима и обавезама по основу рада. Прописи који су
коришћени, у ревизији правилности пословања, као извори критеријума су:
-

Закон о политичким странкама;

-

Закон о финансирању политичких активности;

-

Закон о раду;

-

интерна акта субјекта ревизије.

3. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
Финансијско управљање и контрола
Финансијско управљање и контрола се организују као систем процедура и
одговорности свих лица у организацији.
6

„Службени гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14
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Руководство странке одговорно је за успостављање организационе структуре која
јасно додељује одговорности и овлашћења, одређује одговарајуће контроле и надзире њихову
адекватност и ефективност. Укључивање највишег руководства у питања интерне контроле је
од кључне важности за постизање њене ефективности, чиме се даје тон који одређује да ли
контролно окружење доприноси ефикасном функционисању интерне контроле. Осим
руководства, у обезбеђивању постојања и функционисања интерне контроле своју значајну
улогу имају и сви запослени.
Финансијско управљање и контрола обухваћени су кроз: контролно окружење,
управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације и праћење и
процену система.
1) Контролно окружење
Систем интерне контроле код политичке странке Заједно за Србију у 2018. години је
уређен интерним општим актима. Скупштина политичке странке Заједно за Србију донела је
Статут (пречишћен текст од јула 2016. године).
Одредбама члана 31. став 1. 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.
Политичка странка Заједно за Србију је својим Статутом уредила да Надзорни одбор
странке контролише приходе странке, употребу финансијских средстава странке и управља
имовином која је у власништву или којом странка располаже по другом основу и да подноси
Извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору. У 2018. години
сачињен је Извештај Надзорног одбора о обављеној унутрашњој контроли финансијског
пословања странке.
Одредбама члана 7. став 1. Закона о рачуноводству прописано је да правна лица и
предузетници општим актом уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава
свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних
пословних промена, уређују интерне рачуноводствене контролне поступке, утврђују
рачуноводствене политике, одређују лица која су одговорна за законитост и исправност
настанка пословне промене, састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној
промени, уређују кретање рачуноводствених исправа, утврђују рокове за њихово достављање
на даљу обраду и књижење у пословним књигама.
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама странке предвиђене су
мере у оквиру система интерне контроле које се предузимају у циљу заштите имовине и
средстава странке од неефикасне употребе, обезбеђења поузданости и веродостојности
података, обезбеђења извршења послова у складу са политиком странке. Рачуноводствени
послови странке обављају се преко рачуноводственог информационог система, који
обезбеђује податке и информације о финансијском положају, успешности и променама у
финансијском положају странке за интерне и екстерне кориснике. Финансијска функција
обухвата послове контроле новчаног пословања и кредита, односе са пословним банкама,
финансирање пословних функција, управљање потраживањима и обавезама, обрачуне и
плаћања пореза, доприноса, царина и других дажбина, обрачуне и исплате зарада и накнада
зарада, благајничко пословање, наплате и исплате преко текућих динарских и девизних
рачуна.
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За организацију и функционисање рачуноводствених и финансијских послова
одговоран је Генерални секретар политичке странке.
2) Управљање ризицима
Странка није интерним актима утврдила ризике којима је изложена у свом пословању
и нема усвојену стратегију за управљање ризицима.
3) Контролне активности
Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља
руководство у писаном облику, а које му помажу у спровођењу мера и предузимању
одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене
циљеве у вези са извршењем донетог финансијског плана и планираних активности, задатака
и програма. Политиком се дефинише шта треба радити, док поступци служе за спровођење
дефинисане политике. Контролним поступцима имплементирају се контролне политике
путем специфичних и рутинских задатака којим се обухватају основне функције контролних
активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане, а то су: сегрегација
дужности; ауторизација, овлашћење и одобравање; систем дуплог потписа; адекватно
документовање; правила за приступ средствима и информацијама и интерна верификација и
поуздано извештавање.
4) Информисање и комуникација
Рачуноводствени систем представља основну
функционисање система рачуноводственог информисања.

претпоставку

за

ефикасно

Политичка странка Заједно за Србију поседује информатичку инфраструктуру која
обухвата 6 исправних корисничких лаптоп рачунара са оперативним системом Windows 10
који је набављен заједно са рачунарима.
За приступ интернету странка користи WiFi рутер добијен на коришћење од интернет
провајдера Орион Телекома.
У поступку ревизије је утврђено следеће:
1) Политичка странка Заједно за Србију поседује информациони систем који спада у
категорију једноставних система.
2) Политичка странка Заједно за Србију не поседује акта и процедуре у вези са
организовањем и функционисањем информационог система, због тога што није донет посебан
акт о управљању ризицима и процени ризика и не постоје писане политике, упутства и
процедуре, већ се запослени ослањају на усмени сет правила која је Секретаријат увео у свом
раду и која се у пракси поштују.
5) Праћење и процена система
Праћење и процена система подразумева континуирани процес надгледања
финансијског управљања и контроле његове адекватности, функционалности, као и
одговарајуће дизајнирање, са циљем побољшања његове ефикасности. Праћење и процена
система се изводи на неколико начина: текућим увидом, самопроцењивањем и интерном
ревизијом.
Интерна ревизија
Странка нема успостављену и организовану интерну ревизију.
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4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
За контролу финансијског пословања и извештавање о реализацији финансијских
елемената програмских активности неопходно је статутом странке или другим општим актом
предвидети обавезу доношења и усвајања финансијског плана за сваку пословну годину и
праћење реализације истог, у складу са одредбама члана 31. став 1. Закона о финансирању
политичких активности, којима је прописана обавеза одређивања начина обављања
унутрашње контроле финансијског пословања политичке странке.
Политичка странка Заједно за Србију је у 2018. години донела финансијски план на
седници одржаној 28. децембра 2017. године, а на основу члана 38, став 1, тачка 2, и члана 70,
став 1, Статута.
Генерални секретар је поднео дана 27. новембра 2017. године Председништву
политичке странке Заједно за Србију на усвајање предлог Финансијског плана за 2018. годину
у складу са чланом 70, став 1, Статута. Председништво је на својој седници одржаној 28.
децембра 2017. године размотрило предлог и утврдило да је предложени финансијски план
реалан, одржив и усклађен са Планом рада за 2018. годину.
Надзорни одбор политичке странке Заједно за Србију у Извештају о унутрашњој
контроли финансијског пословања за 2018. годину је констатовао да су одступања од
пројектованих износа укупних прихода и укупних расхода која су била предвиђена
Финансијским планом за 2018. годину занемарљива и да су настала услед дешавања која није
било могуће предвидети у датим околностима.
5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
5.1. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА
Политичка странка Заједно за Србију води пословне књиге и сачињава финансијске
извештаје у складу са Законом о рачуноводству и подзаконским актима донетим на основу
тог закона, и то: Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних
лица7, Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна
лица8 и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна
лица9.
Политичка странка Заједно за Србију је у 2018. години примењивала Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама од 1. августа 2016. године.
Наведеним правилником су дефинисани организација рачуноводства, интерни
контролни поступци, одређена су лица која су одговорна за законитост и исправност настанка
пословне промене и састављање исправа о пословној промени, уређено је кретање
рачуноводствених исправа и рокови за њихово достављање на даљу обраду и др.
(1) Састављање финансијских извештаја за 2018. годину
Финансијске извештаје за 2018. годину усвојио је Председник политичке странке
Заједно за Србију доношењем одлуке од 19.02.2019. године.
„Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 95/14
„Службени гласник РС“, број 137/14
9
„Службени гласник РС“, број 137/14
7
8
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Редовни годишњи финансијски извештаји за 2018. годину, потписани квалификованим
електронским потписом законског заступника – председника политичке странке Заједно за
Србију, достављени су Агенцији за привредне регистре – Регистру финансијских извештаја
дана 25.02.2019. године и евидентирани под бројем ФИН 89637/2019, у складу са одредбама
чл. 33. и 34. Закона о рачуноводству.
На основу Закона о рачуноводству, члан 34. став 1. тачка 2) Председник странке је
19.02.2019. године дао Изјаву, која је достављена Агенцији за привредне регистре по
усвојеном финансијском извештају за 2018. годину, да није донео одлуку о покрићу вишка
расхода над приходима.
Предузета мера у поступку ревизије:
Политичка странка Заједно за Србију је извршила корекцију редовних финансијских
извештаја за 2018. годину којима је исправила утврђене неправилности у поступку ревизије.
Захтев за замену редовног годишњег финансијског извештаја достављен је Агенцији за
привредне регистре – Регистру финансијских извештаја дана 27.06.2019. године под бројем
ФИН 201218/2019. године, а исти су дана 23.07.2019. године уписани у Регистар и јавно
објављени на интернет страници Агенције за привредне регистре.
(1) Састављање годишњег извештаја о пословању за 2018. годину
Политичка странка Заједно за Србију није била у обавези да сачини Годишњи извештај
о пословању за 2018. годину у смислу одредаба члана 29. став 4. Закона о рачуноводству, јер
је на дан састављања финансијских извештаја за 2018. годину била разврстана као микро
правно лице, које није дужно да састави годишњи извештај о пословању.
(2) Финансијско извештавање у складу са Законом о финансирању политичких
активности
У складу са одредбама члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких
активности, политички субјекти који имају представнике у представничким телима и
регистроване политичке странке, дужни су да подносе Агенцији за борбу против корупције
годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно
прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији, до 15. априла текуће године за претходну годину.
Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта10, ближе је уређена
форма, садржина и начин вођења евиденција о прилозима и евиденција о имовини и форма,
садржина и начин подношења годишњег финансијског извештаја и извештаја о трошковима
изборне кампање, који су прописани Законом о финансирању политичких активности.
Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, политичка странка Заједно за Србију
је поднела Агенцији за борбу против корупције, дана 11.04.2019. године.
Извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног
ревизора, „Privredno društvo za reviziju, CODEX AUDIT“ д.о.о. Београд-Нови Београд,
политичка странка Заједно за Србију је поднела Агенцији за борбу против корупције дана 11.
априла 2019. године.
Политичка странка Заједно за Србију у 2018. години није самостално нити као носилац
изборне кампање учествовала на локалним изборима и није подносила Агенцији за борбу
против корупције Извештај о трошковима изборне кампање.

10

„Службени гласник РС“, број 7/16
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(2) Организација рачуноводства
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја поверено је
Привредном друштву „Credo knjigovodstvo“ д.о.о., Београд, на основу Уговора о
рачуноводственим услугама од 01.01.2014. године.
Уговором политичка странка Заједно за Србију се обавезује да благовремено обезбеди
документацију која је неопходна за континуирано праћење пословања у наредном периоду,
док књиговодствена агенција прихвата да: на основу добијене изворне документације
компјутерски књижи све пословне промене, контролише усаглашеност изворне
документације са важећим прописима и одговара за уредно и ажурно књижење.
(3) Пословне књиге и рачуноводствене исправе
Евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, приходима,
расходима и резултату пословања политичке странке Заједно за Србију се обезбеђују у
пословним књигама странке, које чине: дневник, главна књига и помоћне књиге.
Пословне књиге политичке странке воде се по систему двојног књиговодства,
коришћењем рачуноводственог информационог система - рачуноводственог софтвера.
Главна књига је јединствена на нивоу политичке странке и представља основ за
састављање финансијских извештаја.
Помоћне књиге су усклађене са главном књигом.
Помоћне књиге се воде за основна средства, залихе, купце, добављаче и зараде.
5.2. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ
Одредбама члана 7. став 1. Закона о рачуноводству је регулисано да правна лица
односно предузетници, општим актом, у складу са овим законом, утврђују рачуноводствене
политике.
Одредбама члана 3. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних
лица прописано је да микро и друго правно лице врше признавање, вредновање, презентацију
и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима у складу са законом,
другим прописом, овим правилником и својим актом о рачуноводственим политикама.
Приликом састављања финансијских извештаја за 2018. годину, политичка странка
Заједно за Србију је користила рачуноводствене политике донете 2016. године. У наставку се
даје преглед значајнијих рачуноводствених политика уређених Правилником о рачуноводству
и рачуноводственим политикама странке из 2016. године:
(1) Основна средства
Некретнине, постројења и опрема (у даљем тексту, НПО) која испуњавају услове за
признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности, односно цени коштања, а
након почетног признавања се мери по набавној вредности, односно цени коштања умањеној
за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на
начин прописан у члану 14. Правилника за микро и друга правна лица.
У набавну вредност НПО се укључују сви трошкови набавке увећани за зависне
трошкове набавке.
Да би средство било признато као стално средство и подлегало обрачуну амортизације,
треба да испуњава два услова:
26

Напомене уз извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Заједно за Србију, Београд за 2018. годину

1) да је његов корисни век трајања дужи од годину дана,
2) да је његова набавна вредност у моменту стицања већа од 40 хиљада динара.
Уколико један материјално значајан део НПО има исти корисни век и метод
амортизације као и други материјално значајан део тог средстава приликом утврђивања
трошкова амортизације, такви делови се групишу. У противном, сваки део средства се
амортизује засебно.
Накнадни издаци који служе свакодневном или редовном сервисирању и одржавању
НПО не улазе у вредност НПО, већ се исказују на терет расхода периода у коме су настали.
Аморизација НПО врши се путем пропорционалног метода, и то применом стопе,
утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна
вредност/цена коштања умањена за резидуалну вредност. 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. Ако је преостала вредност безначајна или ако су корисни или
физички век трајања средстава блиски, па су очекивања да се на крају корисног века средство
евентуално продаје само као отпад, не утврђије се преостала вредност.
За потребе обрачуна амортизације НПО у следећој табели дати су претпостављени
оквирни корисни век трајања и распон стопа амортизација у зависности од врсте НПО. У
зависности од специфичности конкретне НПО за свако појединачно средство се утврђује
процењени корисни век и одговарајућа стопа амортизације уз уважавање свих релеватних
фактора (очекивани интезитет коришћења, физичко и технолошко старење, законска
ограничења итд) што се утврђује посебном Одлуком о висини амортизационих стопа, која се
доноси на основу овог Правилника.
За сталну имовину предвиђене су и коришћене следеће стопе амортизације, Веза,
Напомена 5.3.1., и то:
Корисни век трајања (у
годинама)

Опис

Пословни инвентар (алати,
транспортна средства и уређаји)
Канцеларијска опрема и намештај
Путничка моторна возила, возила на
моторни погон и прикључни уређаји
Рачунарска опрема, телекомуникациона
опрема, видео надзор и сл.
Уметничка дела
Софтвер, лиценце и остала права
Остало

Коришћена стопа
амортизације (у %)

5 - 10

10 – 20%

4 - 10

10 – 25%

5 - 10

10 – 20%

3-5

20 – 33,33%

неограничено
3
10

0%
30%
10%

(2) Алат и ситан инвентар
Као основно средство признају се и подлежу амортизацији средстава алата и ситног
инвентара која задовољавају услове из члана 18. став 3. овог Правилника.
Средства алата и ситног инвентара, за које овим правилником није прописана стопа
амортизације, исказују се као опрема на посебном аналитичком рачуну. Ако је њихова
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појединачна набавна вредност мања од просечне бруто зараде у Републици, отписују се у
целости.
(3) Залихе
Залихе се мере по набавној цени, односно цени коштања или по нето тржишној
вредности у зависности која је вредност нижа. Процењивање залиха материјала, резервних
делова, ситног инвентара и робе врши се на начин прописан у члану 18. Правилника за микро
и друга правна лица. У набавну вредност залиха укључују се сви трошкови набавке и други
трошкови који су настали довођењем залиха на садашњу локацију и садашње стање.
(4) Краткорочна потраживања и пласмани
Краткорочни пласмани и потраживања су финансијски инструменти са роком
доспелости за наплату до годину дана од дана почетног признавања.
Краткорочни кредити и зајмови процењују се по номиналној вредности, умањеној
индиректно за процењене губитке због обезвређења, а директно за настала и документована
смањења вредности.
(5) Готовински еквиваленти и готовина и активна временска разграничења
Готовинским еквивалентима и готовином сматрају се хартије од вредности, депозити
по виђењу, готовина, племенити метали и предмети од племенитих метала.
Хартије од вредности као готовински еквиваленти, депозити по виђењу и готовина
процењују се по номиналној вредности.
У активна временска разграничења спадају следеће ставке: унапред плаћени, односно
фактурисани трошкови наредног периода, зарађени приходи за које нису издате фактуре и
остала активна временска разграничења.
(6) Обавезе и пасивна временска разграничења
Процењивање обавеза и пасивних временских разграничења врши се на начин
прописан чл. 27-29. Правилника за микро и друга правна лица.
(7) Приходи и расходи (пословни, финансијски и остали)
Процењивање позиција биланса успеха, односно позиција прихода и расхода
(пословних, финансијских и осталих) врши се на начин прописан у чл. 30-36. Правилника за
микро и друга правна лица.
5.3. БИЛАНС СТАЊА
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. Одредбама члана 2. став 2. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 11 (у
даљем тексту: Правилник) прописано је да правно лице врши годишњи попис имовине и
обавеза са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши попис.
Чланом 9. став 1. Правилника је прописано да попис обухвата: 1) утврђивање стварних
количина имовине која се пописује мерењем, бројањем, проценом и сличним поступцима,
ближе описивање пописане имовине, као и уношење података у пописне листе; 2) уписивање
11

„Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14
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у пописне листе натуралних промена насталих у периоду вршења пописа пре и после 31.
децембра године за коју се врши попис и свођење на стање на дан 31. децембра те године; 3)
уношење књиговодственог натуралног стања имовине у пописне листе; 4) утврђивање
натуралних разлика између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања; 5) уношење
цена пописане имовине; 6) вредносно обрачунавање пописане имовине; 7) састављање
извештаја о извршеном попису.
Одредбама члана 12. Правилника о прописано је да се попис финансијских пласмана,
потраживања и обавеза врши према стању у пословним књигама, под условом да је њихово
усклађивање са дужницима и повериоцима извршено најмање једном годишње и да о томе
постоји веродостојна исправа. Финансијски пласмани, потраживања и обавезе за које не
постоји уредна документација исказују се у посебним пописним листама.
Одредбама члана 13. Правилника уређено је да се о извршеном попису саставља
извештај који садржи: стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза; разлике између
стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања.
За организацију и правилност пописа одговорно је лице из члана 32. став 3. Закона о
рачуноводству (члан 4. наведеног Правилника).
Политичка странка Заједно за Србију није извршила годишњи попис готовине и
готовинских еквивалената у износу од 4.353 хиљада динара и обавеза према добављачима у
износу од 307 хиљада динара исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, у складу
са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем, јер није сачинила пописне листе готовине и готовинских еквивалената и
пописне листе обавеза према добављачима, због чега није утврдила стварно стање имовине и
обавеза приказаних у финансијским извештајима и није извршила усклађивање
књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2018. године.
Предузета мера у поступку ревизије:
У поступку ревизије политичка странка Заједно за Србију је у циљу отклањања
неправилности донела план рада комисије за попис, одлуку о ванредном попису опреме,
готовине и готовинских еквивалената и обавеза на дан 28.06.2019. године, извештај о попису
уз који су приложене пописне листе, одлуку о усвајању извештаја пописне комисије о
извршеном попису основних средстава, готовине и готовинских еквивалената и обавеза на
дан 28.06.2019. године.
5.3.1. Некретнине постројења и опрема (група рачуна 02)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
1.375
1.239
(403)
(268)
972
971

Опрема
Исправка вредности опреме
Свега:
Структура опреме исказане у пословним књигама је следећа:
Р.б. Назив опреме
1.
2.

Службено возило
Службени телефони
Укупно

Набавна
вредност
1.239
136
1.375

Исправка
вредности
392
11
403

у 000 динара
Садашња вредност
31.12.2018.
847
125
972
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Службено возило набављено је у 2015. години и користи се за потребе централних
органа политичке странке, а у складу са одредбама Правилника о коришћењу службеног
возила.
У 2018. години набављена су два службена мобилна телефона набавне вредности од
136 хиљада динара.
У складу са одредбама уговора са мобилним оператером VIP mobile д.о.о., Београд,
политичка странка Заједно за Србију је набавила девет рачунара и 39 мобилна телефона.
Рбр

Модел

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Samsung Galaxy TabS8 4LTE
HP 255 G4 Notebook PC
HP 255 G5 Notebook PC
LG K10
Huawei P20 lite
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A8
Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy J5
HUA Honor 8 Lite DS
Samsung Galaxy J3
LG K8 LTE
Alcatel 10.16
Samsung Galaxy S5 Neo
Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy А5
Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy S5 Neo
HTC Desire 310
Nokia ASHA 225
Samsung GalaxyCore
BB9720
Samsung Galaxy S3 neo
Sony Xperia E4
Alcatel PIXI 3
Nokia Lumia 530

Број
комада
1
5
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
8
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

у динарима
Набавна
вредност
1
1
1
3.749
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
604
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Година
набавке
2015.
2016.
2017.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2014.

5.3.2. Залихе (класа 1)
31.12.2018.
Залихе
Дати аванси у земљи – НИС а.д., Нови Сад
Укупно

17
17

у 000 динара
31.12.2017.
6
6
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5.3.3. Друга потраживања (група рачуна 22)
31.12.2018.
Друга потраживања
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
Остала краткорочна потраживања
Свега:

2
2

у 000 динара
31.12.2017.
37
37

Предузета мера у поступку ревизије:
На основу достављених докумената у поступку ревизије је утврђено да је дати депозит
закуподавцу по Уговору о закупу непокретности из 2016. године у износу од EUR 300 у
динарској противвредности искоришћен за плаћање обавеза по основу закупнине у 2017.
години, а да настала пословна промена није евидентирана у пословним књигама и исказана у
финансијским извештајима усвојеним од стране Председника странке дана 19. фебруара 2019.
године.
Политичка странка Заједно за Србију је у пословним књигама и коригованим
финансијским извештајима евидентирала смањење обавезе према физичким лицима за
накнаде по уговору у износу од 37 хиљада динара, умањила остала краткорочна потраживања
по основу депозита у износу од 35 хиљада динара и исказала позитивне курсне разлике у
износу од 2 хиљаде динара, чиме су отклоњене неправилности утврђене у поступку ревизије.
5.3.4. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24)
31.12.2018.
Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни
Благајна
Свега

4.353
4.353

у 000 динара
31.12.2017.
1.727
1.727

Текући (пословни) рачуни
Структура аналитичких рачуна евидентираних у пословним књигама политичке
странке Заједно за Србију, дата је у следећем прегледу:
Број рачуна
840-0000013070763-89
285-2321040000015-28
285-2323000000014-60
Укупно:

Намена рачуна
Редован рад – МФ РС – Управа за трезор
Редован рад
Рачун боловања

у 000 динара
Износ 31.12.2018.
136
4.217
4.353

У пословним књигама политичке странке Заједно за Србију исказано је стање готовине
у износу од 4.353 хиљада динара на дан 31.12.2018. године на два текућа рачуна који су
коришћени за финансирање редовног рада. На њима су евидентиране:
- уплате средстава из јавних извора (буџета Републике Србије, односно буџета
локалних самоуправа) за финансирање редовног рада политичке странке Заједно за
Србију, у складу са Законом о финансирању политичких активности;
- исплате бруто зарада запосленима, обавеза према добављачима, пренос средстава на
рачун коалиционог партнера за потребе финансирања трошкова изборне кампање и др.
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Благајна
У пословним књигама политичке странке Заједно за Србију за 2018. годину су
евидентиране уплате и исплате у динарској благајни о чему је вођен дневник благајне. У
дневнику благајне је евидентирано плаћање готовинских рачуна из 2017. године чиме су исти
евидентирани као трошак 2018. године. Структура се даје у прегледу:
Датум рачуна
29.12.2017.
29.12.2017.
28.12.2017.
28.12.2017.
15.12.2017.
27.12.2017.
14.03.2017.
Укупно

Врста трошка
Угоститељске услуге
Угоститељске услуге
Угоститељске услуге
Угоститељске услуге
Угоститељске услуге
Угоститељске услуге
Материјални трошак

Износ у дин.
8.930
6.660
5.070
4.400
3.270
3.010
1.400
32.740

Датум евидентирања
Благајна 22.03.2018.
Благајна 22.03.2018.
Благајна 22.03.2018.
Благајна 22.03.2018.
Благајна 12.04.2018.
Благајна 12.04.2018.
Благајна 22.03.2018.

Одредбама члана 10. ст. 1 и 2 Закона о рачуноводству, прописано је да су лица која
састављају и врше пријем рачуноводствених исправа, дужна да рачуноводствену исправу и
другу документацију у вези са насталом променом доставе 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 као и да су лица која воде пословне књиге, после спроведене контроле
примљених рачуноводствених исправа, дужна да рачуноводствене исправе прокњиже у
пословним књигама најкасније у року од пет радних дана од дана пријема.
Одредбама члана 8. ст. 1, 2 и 3 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Заједно за Србију, прописано је да су лица која која врше пријем и контролу
рачуноводствених исправа дужна да веродостојну рачуноводствену исправу и другу
документацију у вези са насталом променом доставе Секретаријату политичке странке
Заједно за Србију најкасније у року од три радна дана од дана када је пословна промена
настала, односно у року од три радна дана од датума пријема; да је овлашћено лице
политичке странке Заједно за Србију дужно да примљену документацију евидентира у складу
са Законом о финансирању политичких активности и одмах након тога достави
књиговодственој агенцији на књижење као и да су лица која воде пословне књиге дужна да
рачуноводствене исправе прокњиже у пословним књигама најкасније у року од пет радних
дана од дана пријема.
Из прегледа је јасно да су наведени готовински рачуни евидентирани од 3 до 12
месеци након настанка пословне промене у укупном износу од 33 хиљада динара, што није у
складу са одредбама члана 10. ст. 1 и 2 Закона о рачуноводству и одредбама члана 8. ст. 1, 2 и
3 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Заједно за Србију.
5.3.5. Нераспоређени вишак прихода над расходима (група рачуна 34)

Нераспоређени вишак прихода над расходима
Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година
Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године
Свега:

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

4.136
2.446
6.582

4.136
4.136
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Нераспоређени вишак прихода над расходима у износу од 2.446 хиљада динара се
односи на нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године, који се исказује по
основу оствареног вишка прихода над расходима у Билансу успеха текуће године. Политичка
странка Заједно за Србију је у финансијским извештајима за 2018. годину приказала
нераспоређени вишак прихода над расходима из ранијих година у износу од 4.136 хиљаде
динара.
5.3.6. Вишак расхода над приходима (група рачуна 35)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Вишак расхода над приходима
Вишак расхода над приходима ранијих година
Свега:

2.030
2.030

2.030
2.030

Политичка странка Заједно за Србију је у финансијским извештајима за 2018. годину
приказала вишак расхода над приходима у износу од 2.030 хиљаде динара, који се односи на
вишак расхода над приходима ранијих година.
5.3.7. Обавезе из пословања (група рачуна 43)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Обавезе из пословања
Добављачи у земљи
Добављачи – кампања
Свега:

187
132
319

198
132
330

Добављачи у земљи имају следећу структуру:
Добављач
VIP MOBILE ДОО, Београд
ЕПС СНАДБЕВАЊЕ
KOLE PETROL COMPANY DOO
ЈКП ИНФОСТАН
PRETPLATA DOO PRIVREDNO DRUSTVO ZA USLUGE I PROMET
Остали добављачи у земљи
Укупно:

у 000 динара
107
22
12
11
10
25
187

Добављачи - кампања се односе на:
Добављач
RADIO-TELEVIZIJA SABAC
KUD ABRAŠEVIĆ
DOM KULTURE PRNJAVOR
Укупно:

Износ у
000 динара
97
25
10
132

Обавезе из пословања, у износу од 319 хиљаде динара се односе на обавезе према
добављачима за извршене услуге и испоручена добра, за потребе редовног рада и изборне
кампање.
У пословним књигама политичке странке Заједно за Србију исказане обавезе према
добављачима за потребе редовног рада на дан 31.12.2018. године износе 187 хиљада динара.
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Обавезе према добављачима за изборну кампању исказане у износу од 132 хиљаде динара у
целости потичу из ранијих година.
Усаглашавање обавеза и независне конфирмације
Чланом 18. став 1 Законом о рачуноводству правна лица и предузетници су дужни да
пре састављања финансијских извештаја, усагласе међусобна потраживања и обавезе што се
доказује одговарајућом исправом.
Политичка странка Заједно за Србију је извршила усаглашавање обавеза са 2
добављача, према којима има обавезе на дан 31.12.2018. године у износу од 107 хиљада
динара и претплату у износу од 17 хиљада динара, што износи 35% од укупних обавеза на дан
биланса стања, а за 65% обавеза из пословања у износу од 200 хиљада динара странка није
извршила усаглашавање обавеза са повериоцима на дан 31.12.2018. године, јер не располаже
веродостојним исправама о извршеном усаглашавању обавеза.
У циљу прибављања ревизијских доказа ради изражавања мишљења о финансијским
извештајима и правилности пословања политичке странке Заједно за Србију у складу са
релевантним ISSAI/ISA стандардима, Државна ревизорска институција је у поступку
ревизије, упутила захтеве за независну потврду стања обавеза/потраживања (конфирмацију)
за 17 добављача, како је приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Ред.
Назив добављача
бр.

Стање ГК*
31.12.2018.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VIP MOBILE доо, Београд
Радио –Телевизија, Шабац
ЈП ЕПС, Београд
ЈКП Инфостан технологије, Београд
Претплата д.о.о, Београд
Orion Telekom doo, Београд
Telekom Srbija a.d., Београд
СЗР Сито Штампа АС ТОН, Крагујевац
Credo knjigovodstvo d.o.o., Београд
Duo Digital Media, Крагујевац
Event Agency, Крагујевац
Kole Petrol Company, Крагујевац
Polet Belušić d.o.o., Белушић
Print Solution MD, Крагујевац
SAN MARCO, Крагујевац
Total advertising, Крагујевац
ШТЕК 034, Крагујевац

107
97
22
11
10
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Више
Конфир
исказане
мација
обавезе
2
1-2
107
97
10
9
5
4
0
0
143
0
0
Просто
књиг.

Мање
исказане
обавезе
1-2
(143)
-

*ГК – Главна књига

Предузете мере у поступку ревизије:
Политичка странка Заједно за Србију је у поступку ревизије извршила усаглашавање
међусобних потраживања и обавеза и по том основу у пословним књигама евидентирала и у
коригованим финансијским извештајима исказала обавезе према добављачу Kole Petrol
Company , Крагујевац и трошкове горива у износу од 12 хиљада динара, док је добављач Коле
Petrol Company исправио стање у својим пословним књигама.
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5.3.8. Остале краткорочне обавезе (група рачуна 45 и 46)
у 000 динара
31.12.2017.

31.12.2018.
Остале краткорочне обавезе
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које
се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима - закуп
Остале обавезе
Свега:

67

105

6
18

11
29

16

26

155
188
450

63
71
305

Остале краткорочне обавезе исказане у износу од 450 хиљада динара односе се на
обавезе по основу зарада запослених у политичкој странци Заједно за Србију за децембар
2018. године и то за: нето зараде у износу од 67 хиљада динара, обавеза за порез на зараде у
износу од 6 хиљада динара, обавезе за доприносе на зараде на терет запосленог у износу од 18
хиљада динара и обавезе за доприносе на зараде на терет послодавца у износу од 16 хиљада
динара, обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима у износу од 155 хиљада
динара и остале обавезе у износу од 188 хиљада динара.
Обавезе за зараде запослених (у укупном износу од 107 хиљада динара) су исплаћене
10.1.2019. године.
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима, односе се на обавезе према
физичким лицима за накнаде по уговорима - закуп у износу од 155 хиљада динара и то:
у 000 динара
Рб

Опис

1. Обавеза за закуп пословног простора у Шапцу
2. Обавезе за закуп путничког возила
3. Обавеза за закуп два билборда за потребе изборне кампање
4. Обавеза за закуп билборда за потребе изборне кампање
Укупно

Настанак
обавезе
2018.
2018.
2016.
2016.

Износ
110
20
15
10
155

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

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
- Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од издавања
у закуп покретних ствари
- Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од издавања
у закуп сопствених непокретности
Свега:

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

4

-

19

-

23

-
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5.4. БИЛАНС УСПЕХА
ПРИХОДИ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
У складу са одредбама члана 3. Закона о финансирању политичких активности,
политички субјекти се финансирају из јавних и приватних извора. Средства из ових извора,
политички субјекти користе за финансирање трошкова редовног рада и трошкова изборне
кампање.
Укупни приходи политичке странке Заједно за Србију у 2018. години износе 11.743
хиљада динара и у целости се односе на приходе по посебним прописима из буџета и осталих
извора – приходи из јавних извора, односно у 2018. години политичка странка Заједно за
Србију није остварила приходе из приватних извора.
Укупни приходи политичке странке Заједно за Србију, у износу од 11.743 хиљада
динара, односе се на следеће врсте прихода:
-

приходе остварене из буџета Републике Србије за финансирање редовног рада и
изборне кампање политичке странке Заједно за Србију у 2018. години;

-

приходе остварене из буџета градова за финансирање редовног рада политичке странке
Заједно за Србију у 2018. години, као и на

-

приходе остварене из буџета општина за финансирање редовног рада политичке
странке Заједно за Србију у 2018. години.
У наставку је приказана структура наведених прихода:
у 000 динара

Врста прихода
Приходи из републичког буџета
Приходи из градских буџета
Приходи из општинских буџета
1) Приходи из јавних извора:
Укупни приходи

Намена средстава
За финансирање редовног рада
За финансирање редовног рада
За финансирање редовног рада

Износ 31.12.2018.
9.732
1.907
104
11.743
11.743

(1) Приходи из републичког буџета за финансирање редовног рада
У 2018. години остварени су приходи из буџета Републике Србије за финансирање
редовног рада политичке странке Заједно за Србију у укупном износу од 9.732 хиљада
динара. Министарство надлежно за послове финансија врши пренос сразмерног дела
средстава политичким субјектима сваког месеца, до десетог у месецу за претходни месец, у
складу са одредбама члана 17. Закона о финансирању политичких активности.
Средства за редован рад су преношена у једнаким месечним износима од 811 хиљада
динара, у периоду јануар – децембар 2018. године, на текући рачун за финансирање редовног
рада политичке странке Заједно за Србију.
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 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода
буџета аутономне покрајине, односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе.
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(2) Приходи из градских и општинских буџета за финансирање редовног рада
Политичка странка Заједно за Србију је у 2018. години остварила приходе за
финансирање редовног рада из буџета три града у износу од 1.907 хиљада динара, како је
приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Буџет
Уплаћени износ
Град Крагујевац
1.288
Град Шабац
471
Град Сремска Митровица
148
Укупно:
1.907
Такође, политичка странка Заједно за Србију је у 2018. години остварила приходе за
финансирање редовног рада из буџета четири општине у износу од 104 хиљада динара, како
је приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Буџет
Уплаћени износ
Општина Бор
45
Општина Параћин
30
Општина Димитровград
26
Општина Гаџин Хан
3
Укупно:
104
Наведена новчана средства из буџета градова и општина у Републици Србији, за
финансирање редовног рада, уплаћивана су у 2018. години на текући рачун за редован рад
политичке странке Заједно за Србију.
5.4.1. Приходи по посебним прописима из буџета и осталих извора (рачуни 632 и
639)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Приходи по посебним прописима из буџета и осталих извора
Приходи из буџета Републике Србије
Приходи из буџета градова
Приходи из буџета општине
Свега:

9.732
1.907
104
11.743

9.025
2.312
55
11.392

Приходи по посебним прописима из буџета и осталих извора су исказани у износу од
11.743 хиљада динара и односе се на приходе из буџета Републике Србије, приходе из буџета
градова и приходе из буџета општине.
Предузете мере у поступку ревизије:
1) У поступку ревизије утврђено је да је политичка странка Заједно за Србију уплатила
износ од 120 хиљада динара на рачун коалиције „Ми или они – уједињени за Бор“ у оквиру
које је политичка странка Заједно за Србију наступала на локалним изборима у Општини Бор.
Политичка странка је пословну промену евидентирала у пословним књигама и у
финансијским извештајима усвојеним од стране Председника странке дана 19. фебруара 2019.
године умањењем (сторно) прихода и средстава на жиро рачуну, уместо да наведено
евидентира као трошак периода. Политичка странка Заједно за Србију је у пословним
књигама и коригованим финансијским извештајима исказала наведени износ од 120 хиљада
динара у оквиру осталих нематеријалних трошкова и у корист прихода по посебним
37

Напомене уз извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Заједно за Србију, Београд за 2018. годину

прописима из буџета и осталих извора, чиме су отклоњене неправилности утврђене у
поступку ревизије.
2) У коригованим финансијским извештајима политичка странка Заједно за Србију је
умањила приходе за 189 хиљада динара и формирала обавезу у истом износу према
Демократској странци, која је измирена 18. јуна 2019. године. Наиме, од 660 хиљада динара
које је на рачун политичке странке Заједно за Србију пренео град Шабац, 471 хиљада динара
припада политичкој странци Заједно за Србију док преостали износ од 189 хиљада динара
припада Демократској странци на основу освојеног броја мандата и коалиционог споразума.
Како Демократска странка није упутила захтев Одељењу за финансије Градске управе града
Шабац за пренос дела средстава на посебан рачун, наведени износ је у целости пренет на
рачун политичке странке Заједно за Србију која је носилац коалиционог споразума, што је у
финансијским извештајима политичке странке Заједно за Србију усвојеним од стране
Председника странке дана 19. фебруара 2019. године неосновано евидентирано у корист
прихода.
5.4.2. Трошкови материјала и енергије (рачун 51)
у 000 динара
31.12.2018.
31.12.2017.
Трошкови материјала и енергије
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
Трошкови једнократног отписа ситног инвентара
Свега:

65
756
6
827

170
651
55
876

Трошкови материјала и енергије износе 827 хиљада динара, од чега се на трошкове
осталог материјала (режијског) односи 65 хиљада динара, на трошкове горива и енергије 756
хиљада динара и на трошкове једнократног отписа ситног инвентара 6 хиљада динара.
Трошкови осталог материјала (режијског), у износу од 65 хиљада динара, односе се
на утрошени канцеларијски материјал у износу од 16 хиљада динара, утрошени материјал за
текуће и инвестиционо одржавање и сервисирање основних средстава у износу од 39 хиљада
динара и утрошени остали материјал (режијски) у износу од 10 хиљада динара.
Трошкови горива и енергије у износу од 756 хиљада динара, односе се на трошкове
горива и нафтних деривата у износу од 591 хиљада динара по рачунима „НИС“ а.д. Нови Сад
и по рачунима Kole Petrol Company, Крагујевац и на трошкове електричне енергије у износу
од 165 хиљаде динара по рачунима ЈП „Електропривреде Србије“.
Уговором о продаји нафтних деривата путем дебитне НИС картице за гориво, који је
закључен 10. новембра 2015. године између „НИС“ а.д. Нови Сад и политичке странке
Заједно за Србију, уређена је купопродаја нафтних деривата коришћењем дебитне картице.
Одредбама чл. 5. наведеног уговора регулисано је да купац одређује висину и
динамику уплата на рачун за коришћење картице и врши уплату динарских средстава на
основу предрачуна и према инструкцијама продавца, да се на основу извршених уплата купцу
на крају месеца издаје авансни рачун, да купац може преузимати нафтне деривате путем
картице до износа уплаћених средстава и да продавац једном месечно доставља купцу
коначан рачун за испоручено гориво по типовима возила, заједно са спецификацијама о
трансакцијама путем картице.
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Странка користи два службена возила - једно у свом власништву марке „Škoda Octavia
Elegance 2.0 TDI“, набављено у 2015. години и друго марке „ФИАТ 500L“, по основу Уговора
о закупу путничког возила Веза, Напомене 5.3.1. и 5.4.3.
Политичка странка Заједно за Србију поседује Упуство о начину коришћења
службених возила политичке странке Заједно за Србију, који је донео Генерални секретар
странке дана 1. августа 2016. године.
Упуством уређују се услови и начин коришћења службених возила политичке странке
Заједно за Србију и права и обавезе функционера странке и запослених у вези коришћења
службених возила. Чланом 5. уређено је да се службена возила могу користити за обављање
послова и задатака из делокруга активности странке и не могу се користити за друге потребе.
Право на сталну употребу службеног возила без подношења претходног захтева или
прибављања одобрења за коришћење службеног возила имају председник странке,
председник Политичког савета странке и Генерални секретар странке.
Право на привремену употребу службеног возила имају сва лица из члана 1. Упутства,
на основу писаног одобрења Генералног секретара.
Чланом 17. истог Упуства предвиђено је да се евиденција о коришћењу службених
возила води кроз вођење евиденције о путовањима коју воде лица којима је службено возило
поверено на коришћење. У евиденцију о путовањима уписује се остварена километража
током коришћења службеног возила, као и релација уколико је путовање било међуградско.
Одредбе овог упуства примењују се и на коришћење возила узетих у закуп за службене
потребе, осим уколико Одлуком Генералног секретара о начину коришћења возила узетог за
службене потребе није дугачије одређено.
Политичка странка Заједно за Србију, евидентира у путним налозима за службено
возило, податке о пређеној километражи, стању километар бројила и потпис корисника
возила, у складу са одредбама Упуства о начину коришћења службених возила.
5.4.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група рачуна
52)
31.12.2018.
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
Остали лични расходи и накнаде
Свега:

у 000 динара
31.12.2017.

1.122

1.762

200

315

676
79
2.077

842
118
3.037

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.077 хиљада
динара, се односе на трошкове зарада и накнаде зарада (бруто) у износу од 1.122 хиљаде
динара, трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца у
износу од 200 хиљада динара, трошкове накнада физичким лицима по основу осталих уговора
у износу од 676 хиљада динара и остале личне расходе и накнаде у износу од 79 хиљада
динара.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 1.122 хиљада динара се односе
на трошкове по следећим основама исплате:
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у 000 динара
Износ
978
67
18
13
1.076
15
31
46
1.122

Основ исплате
Редован рад
Накнада за исхрану у току рада
Регрес
Минули рад
Свега зарада:
Државни и верски празници
Боловање до 30 дана
Свега накнаде зарада:
Укупно

Зараде и накнаде зарада политичка странка Заједно за Србију обрачунава у складу са
Законом о раду12 и уговорима о раду закљученим између политичке странке Заједно за Србију
и запослених.
Основна зарада утврђена је у нето износу уговорима о раду између политичке странке
Заједно за Србију и запослених. Просечна месечна зарада по запосленом код политичке
странке Заједно за Србију у 2018. години је износила 46 хиљада динара (бруто), односно 34
хиљада динара (нето), обрачуната као дванаестомесечни просек.
Политичка странка Заједно за Србију не поседује интерни општи акт којим би се
уредили радни односи за запослене, услед непостојања законске обавезе према одредбама
члана 24. став 5. Закона о раду који прописује да се обавеза доношења правилника не односи
се на послодавца који има 10 и мање запослених. На дан 31. децембра 2018. године политичка
странка Заједно за Србију је имала три запослена лица.
Зарада исплаћена генералном секретару политичке странке Заједно за Србију у 2018.
години износи:
Радно место
Генерални секретар странке

Број
лица
1

Бруто
зарада
616

Нето
зарада
450

у 000 динара
Просечна месечна
нето зарада
37,5

Такође, запосленима се исплаћује накнада трошкова за исхрану у току рада у висини
од три хиљаде динара месечно у бруто износу за пуно радно време и регрес за коришћење
годишњег одмора у висини од 730 динара месечно, у бруто износу.
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 676
хиљада динара се односе на трошкове закупа три пословна простора од физичких лица у
износу од 521 хиљаду динара и путничког аутомобила од физичког лица у износу од 155
хиљада динара.
Рб
Предмет закупа
1. Пословни простор
2. Пословни простор
3. Пословни простор
4. Путнички аутомобил
Укупно
12

место
Шабац
Београд
Димитровград
Крагујевац

износ месечне закупнине
10.000 динара нето
EUR 200 нето
EUR 40 бруто
10.000 динара нето

у 000 динара
трошкови закупа
130
334
57
155
676

„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17 и 95/2018
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1) У складу са уговором о закупу пословног простора у Шапцу закљученим са
физичким лицем 01.10.2016. године политичка странка Заједно за Србију је у обавези да
плаћа месечну закупнину у нето износу од 10 хиљада динара. Уговором је предвиђено да ће
закупац једну трећину закупа у иносу од 160 хиљада динара платити најкасније до 31. марта
2017. године (16 месечних рата). Док преостали износ закупнине у износу од 320 хиљада
динара закупац ће платити најкасније до 30.09.2020. године (32 месечне рате). Политичка
странка Заједно за Србију је испоштовала уговорену обавезу и платила једну трећину укупне
закупнине и на тај начин исказала трошкове за три месеца 2016., целу 2017. и први месец
2018. године. Док у финансијским извештајима за 2018. годину усвојеним од стране
Председника странке 19. фебруара 2019. године, није укалкулисала обавезе за закуп
пословног простора (11 месечних рата) у износу од 110 хиљада динара, обавезе по основу
пореза у износу од 19 хиљада динара и није исказала трошкове накнада физичким лицима по
основу осталих уговора у укупном износу од 129 хиљада динара.
Предузете мере у поступку ревизије:
Политичка странка Заједно за Србију је у пословним књигaма евидентирала и у
коригованим финансијским извештајима исказала обавезе за закуп пословног простора (11
месечних рата) у износу од 110 хиљада динара, обавезе по основу пореза у износу од 19
хиљада динара и трошкове накнада физичким лицима по основу осталих уговора у укупном
износу од 129 хиљада динара. Веза: (Напомена: 5.3.8.)
2) Према уговорима о закупу путничког возила из 2017. и 2018. године закљученим са
физичким лицем политичка странка Заједно за Србију је била у обавези да плаћа месечну
закупнину у нето износу од 10 хиљада динара. Током 2018. године у пословним књигама су
обрачунати и исплаћени трошкови закупнине за 10 месеци, али у финансијским извештајима
усвојеним од стране Председника странке 19. фебруара 2019. године нису исказане обавезе за
закуп путничког возила у укупном износу од 20 хиљада динара, обавезе за порезе у износу од
4 хиљаде динара и нису исказани трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора у износу од 24 хиљаде динара за период новембар-децембар 2018. године.
Предузете мере у поступку ревизије:
Политичка странка Заједно за Србију је у пословним књигама евидентирала и у
коригованим финансијским извештајима исказала обавезе за закуп путничког возила (период
новембар-децембар 2018. године) у укупном износу од 20 хиљада динара, обавезе по основу
пореза у износу од 4 хиљаде динара и трошкове накнада физичким лицима по основу осталих
уговора у укупном износу од 24 хиљада динара. Веза: (Напомена: 5.3.8.)
Остали лични расходи и накнаде у износу од 79 хиљада динара се односе на накнаде
трошкова запослених, и то накнаде трошкова превоза ради одласка на рад и повратка са рада.
5.4.4. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Свега:

837
235
121
2.775
150
4.118

945
25
2.497
164
3.631
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Трошкови производних услуга су исказани у износу од 4.118 хиљада динара од чега се
на трошкове транспортних услуга односи 837 хиљада динара, трошкове услуга одржавања
235 хиљада динара, трошкове закупнина 121 хиљада динара, трошкове рекламе и пропаганде
2.775 хиљада динара и трошкове осталих услуга 150 хиљада динара.
Трошкови транспортних услуга у износу од 837 хиљадe динара се односе на трошкове
ПТТ услуга у износу од 824 хиљада динара, трошкове интернета у износу од 2 хиљаде динара
и трошкове такси услуга у износу од 11 хиљада динара.
Трошкови ПТТ услуга у износу од 824 хиљада динара се односе на трошкове мобилне
и фиксне телефоније по рачунима добављача.
Трошкови услуга одржавања у износу од 235 хиљада динара највећим делом се односе
на испостављен рачун од стране добављача Polet Belušić doo, Белушић у износу од 200
хиљада динара по основу адаптације пословног простора у Крагујевцу. Наиме, Уговором о
коришћењу пословног простора од 01.08.2016. године закљученим између Предузећа за
путеве, Крагујевац и политичке странке Заједно за Србију уговорне стране су се сагласиле да
ће Корисник пословног простора – политичка странка Заједно за Србију на име надокнаде за
коришћење истог у току трајања уговореног односа извршити послове које спадају у
инвестиционо и текуће одржавање у новчаној противвредности од 800 хиљада динара. Уговор
је закључен на период од 4 (четири) године.
Трошкови закупнина у износу од 121 хиљада динара се односе на трошкове закупа
транспортних средстава од правних лица и предузетника у износу од 81 хиљада динара и
остале трошкове закупнина од правних лица и предузетника у износу од 40 хиљада динара.
Трошкови рекламе и пропаганде исказани у укупном износу од 2.775 хиљада динара се
односе на:
1) трошкове огласа у новинама, часописима, на радију, телевизији, на интернету и у
осталим писаним и електронским медијима у износу од 87 хиљада динара.
2) трошкове улагања у предмете на којима се налазе пропагадне поруке, а који се деле
бесплатно (оловке, упаљачи, привесци, пепељаре, кесе, шоље итд.) који су у пословним
књигама евидентирани у износу од 2.148 хиљада динара.
Наведени трошкови исказани су по рачунима - отпремницама следећих добављача и то:
-

„СЗР Сито Штампа АС ТОН“ , Крагујевац у износу од 1.054 хиљада динара;

-

„Print Solution“, Крагујевац у износу од 895 хиљада динара;

-

„Total advertising, Крагујевац у износу од 199 хиљада динара, услуге графичке
припреме и дизајнирања новогодишњег промотивног материјала, видео честитке,
календара, флајера, оловака и упаљача и ажурирање web sajta одборничке групе.

3) остале трошкове за рекламу и пропаганду у износу од 540 хиљада динара који се у
целини односе на испостављене рачуне од стране добављача DUO DIGITAL MEDIA,
Крагујевац по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи од 20.05.2017. године и
20.05.2018. године. Чланом 2. Агенција за видео продукцију DUO DIGITAL MEDIA се
обавезује да ће снимати конференције за новинаре, и снимљени материјал достављати
политичкој странци. Чланом 3. Уговора стране су се споразумеле да Агенција за потребе
политичке странке Заједно за Србију, сачињава по захтеву саопштења за јавност.
Трошкови осталих услуга исказани у износу од 150 хиљада динара односе се на услуге
јавних комуналних предузећа ЈКП Инфостан технологије, Београд и ЈП Комуналац,
Димитровград.
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5.4.5. Трошкови амортизације (рачун 540)
31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

134
134

124
124

Трошкови амортизације
Трошкови амортизације
Свега:

Трошкови амортизације у 2018. години износе 134 хиљаде динара и односе се на
амортизацију службеног возила у износу од 124 хиљаде динара и на амортизацију два
службена телефона у износу од 11 хиљада динара.
5.4.6. Нематеријални трошкови (група рачуна 55, осим 557)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Свега:

900
948
16
25
261
2.150

950
1.424
17
21
11
128
2.551

Нематеријални трошкови у износу од 2.150 хиљаде динара се односе на трошкове
непроизводних услуга од 900 хиљада динара, трошкове репрезентације од 948 хиљаде динара,
трошкове премије осигурања у износу од 16 хиљада динара, трошкове платног промета од 25
хиљаде динара и остале нематеријалне трошкове од 261 хиљаду динара.
Трошкови непроизводних услуга у износу од 900 хиљада динара се односе на трошкове
ревизије финансијских извештаја у износу од 120 хиљада динара, трошкове књиговодствених
услуга у износу од 173 хиљаде динара, софтвер, лиценце и сличне накнаде за права
интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као
нематеријална улагања у износу од 57 хиљада динара, услуге чишћења просторије у износу
од 10 хиљада динара и трошкове осталих непроизводних услуга у износу од 540 хиљада
динара.
Трошкови књиговодствених услуга у износу од 173 хиљаде динара евидентирани су на
основу Уговора о рачуноводственим услугама од 01.01.2014. године закљученим са
Привредним друштвом „Credo knjigovodstvo“ д.о.о., Београд,.
Трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 540 хиљада динара се у целини
односе на трошкове исказане по Уговору о пословно техничкој сарадњи са EVENT AGENCY,
Крагујевац. Чланом 3. Уговора стране уговорнице су се споразумеле да EVENT AGENCY,
Крагујевац организује континуирану едукацију чланства о основама уставног уређења
Републике Србије са посебним освртом на функционисање и надлежност локалне самоуправе.
Трошкови репрезентације у износу од 948 хиљада динара се односе на угоститељске
услуге у износу од 632 хиљаде динара и остале трошкове репрезентације у износу од 316
хиљада динара.
Остали нематеријални трошкови у износу од 261 хиљаду динара се највећим делом
односе на трошкове претплате на часописе и стручне публикације у износу од 120 хиљада
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динара, корекцију прихода по основу отклањања неправилности у износу од 120 хиљада
динара (Веза, Напомена 5.4.1.) и др.
Трошкови за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са
чланством
У складу са одредбама члана 19. став 3 Закона о финансирању политичких активности,
обавеза политичке странке Заједно за Србију је да у 2018. години од укупно добијених
средстава из јавних извора за редован рад на годишњем нивоу, у износу од 11.743 хиљада
динара (Веза, Напомена 5.4.1.), најмање 5% укупних средстава, односно 587 хиљаде динара,
користи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
У складу са наведеним законским одредбама, политичка странка Заједно за Србију је
утрошила за ове намене у 2018. години 1.501 хиљаду динара, колико је приказала у свом
Годишњем финансијском извештају за 2018. годину, који је поднет Агенцији за борбу против
корупције.
Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са
чланством се односе на трошкове по основу репрезентације – редован рад у износу од 961
хиљада динара и трошкове у износу од 540 хиљада динара настале по Уговору о пословно
техничкој сарадњи са EVENT AGENCY, Крагујевац где су се стране уговорнице споразумеле
да EVENT AGENCY, Крагујевац организује континуирану едукацију чланства о основама
уставног уређења Републике Србије са посебним освртом на функционисање и надлежност
локалне самоуправе.
Организатор едукације

EVENT AGENCY,
Крагујевац

Назив услуге

000 динара
Износ

едукацију чланства о основама уставног
уређења Републике Србије са посебним освртом
на функционисање и надлежност локалне
самоуправе

540

Укупно:

Одржане обуке
април 2018. године
мај 2018. године
децембар 2018. године
Укупно:

540

Време одржавања
2, 3, 6, 7. и 8. април од 17.00 до 20.00 час
7, 8,11,12 и 13. мај од 17.00 до 20.00 час
3, 5, 7, 8 и 9. децембар од 17.00 до 20.00 час

Евиденција о
присуству
достављена
достављена
достављена
540

5.4.7. Приходи од финансијске имовине (финансијски приходи) (рачун 66)
Финансијски приходи износе 2 хиљаде динара и односе се на позитивне курсне
разлике.
5.4.8. Финансијски расходи (рачун 56)
Финансијски расходи износе 2 хиљаде динара и односе се на негативне курсне
разлике.
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5.4.9. Остале позиције биланса успеха
Вишак прихода над расходима, ефекти промена рачуноводствених политика и
исправка грешака из ранијих година (група рачуна 69)
Вишак прихода над расходима исказан је у износу од 9 хиљада динара и у целини се
односи на евидентирање усаглашавања обавеза према добављачу НИС а.д., Нови Сад.
6. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ
Статус судских и других спорова
Политичка странка Заједно за Србију на дан 31.12.2018. године није била страна
учесница у било каквој врсти судског спора, било као тужилац или као тужени.
7. НАКНАДНИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ ИЗМЕЂУ ДАТУМА ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ДАТУМА ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА
Између датума финансијских извештаја и датума извештаја ревизора није било
значајних догађаја.
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ПРИЛОГ III

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ, БЕОГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ
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1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2018. године
ПОЗИЦИЈА

(у 000 динара)
Број
Износ
Износ
Напомене
31.12.2018. 31.12.2017.
ДРИ

АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
ОБРТНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

972
972
4.372
17
2
4.353

971
971
1.770
6
37
1.727

5.344

2.741

4.552

2.106

5.3.5.

6.582

4.136

5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

2.030
792
319
450

2.030
635
330
305

5.3.9.

23

-

-

-

5.344

2.741

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ПАСИВА
УЛОЗИ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД
РАСХОДИМА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ
ДАЖБИНЕ
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ
ИЗВОРИ)
УКУПНА ПАСИВА
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2. БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
(у 000 динара)
Број
Износ
Износ
ПОЗИЦИЈА
Напомене
31.12.2018. 31.12.2017.
ДРИ
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
11.743
11.392
ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ
ДОПРИНОСА
ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ
5.4.1.
11.743
11.392
БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
9.306
10.219
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
5.4.2.
827
876
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
5.4.3.
2.077
3.037
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
5.4.4.
4.118
3.631
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
5.4.5.
134
124
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
5.4.6.
2.150
2.551
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
2.437
1.173
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
0
0
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
5.4.7.
2
(ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ)
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
5.4.8.
2
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
2.437
1.173
ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
0
0
ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
5.4.9.
9
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ
2.446
1.173
ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ
0
0
ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА
2.446
1.173
НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
0
0
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