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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
1. Извештај о ревизији финансијских извештаја Руске странке, Шабац за 2020.
годину
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Руске странке, Шабац (у даљем тексту:
Друштво) за 2020. годину и то: 1) Биланс стања и 2) Биланс успеха.
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаног у делу Основ за мишљење са
резервом о финансијским извештајима, финансијски извештаји за 2020. годину, по свим
материјално значајним питањима, дају истинит и објективан приказ финансијског положаја
Руске странке, Шабац на дан 31. децембар 2020. године, као и резултата њеног пословања, за
пословну годину завршену на тај дан и припремљени су у складу са рачуноводственим
прописима Републике Србије.
Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима
Руска странка је у пословним књигама за 2020. годину, исказала вредност од 6.189
хиљада динара, у оквиру трошкова рекламе и пропаганде, на основу фактура "С дигитал",
Шабац и "In Media Solution", Шабац које не представљају веродостојне рачуноводствене
исправе.
Због наведеног, изражавамо резерву у исказано стање на рачуну трошкова рекламе и
пропаганде у износу од 6.189 хиљада динара.
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 1,
Пословником Државне ревизорске институције2 и Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI). Наша 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 Руске странке у ранијем периоду нису 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 међународним стандардима финансијског
извештавања и 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,
1
2

„Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010.
„Службени гласник РС“, бр. 9/2009.
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обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела
сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако оснивач намерава да субјект
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 прикупљених 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
14. октобар 2021. године
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2. Извештај о ревизији правилности пословања Руске странке, Шабац за 2020.
годину
Основ за мишљење са резервом о правилности пословања
Уз ревизију финансијских извештаја Руске странке, за 2020. годину, извршили смо
ревизију правилности пословања која обухвата испитивање активности, финансијских
трансакција, информација и одлука у вези са приходима и расходима, исказаним у
финансијским извештајима за 2020. годину.
По нашем мишљењу, осим за питање описано у делу извештаја Основ за мишљење са
резервом о правилности пословања, активности, финансијске трансакције, информације и
одлуке у вези са приходима и расходима Руске странке, Шабац, 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
Руска странка је у пословним књигама за 2020. годину, исказала вредност од 6.189
хиљада динара, у оквиру трошкова рекламе и пропаганде на основу фактура "С дигитал",
Шабац и "In Media Solution", Шабац из којих се не може недвосмислено сазнати да ли се
поменути трошкови односе на редован рад странке у смислу Закона о финансирању
политичких активности3.
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
3

"Сл. гласник РС", бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019.
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прописима, датим овлашћењима, и за 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
14. октобар 2021. године
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1. Резиме откривених неправилности у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 14
У поступку ревизије нису утврђене неправилности првог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 25
1) Као што је наведено под тачком 3.2.2.2.2. Напомена уз Извештај, Руска странка је у
пословним књигама за 2020. годину, евидентирала пословну промену у износу од 6.189 хиљада
динара на рачуну трошкови рекламе и пропаганде на основу четири фактуре достављене од
стране "С дигитал", Шабац и "In Media Solution", Шабац које не представљају веродостојне
рачуноводствене исправе у складу са чланом 9 Закона о рачуноводству6. Из наведених фактура
не може се недвосмислено сазнати да ли је евидентирана пословна промена у износ од 6.189
хиљада динара и стварно настала, односно основ, врста и садржај пословне промене.
ПРИОРИТЕТ 37
У поступку ревизије нису утврђене неправилности трећег приоритета.
2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 1
У поступку ревизије нису дате препоруке првог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 2
1) Препоручујемо Руској странци да општим актом из члана 8 Закона о рачуноводству
уреди интерне рачуноводствене контролне поступке који ће онемогућити евидентирање
пословних промена на основу исправа које не испуњавају услове прописане чланом 9 и 10
Закона о рачуноводству. (Напомена 3.2.2.2.2., Препорука број 3)
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
3. Резиме откривених неправилности у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1
1) Као што је наведено под тачком 3.2.1.1. Напомена уз Извештај, Руска странка није у
2020. години у дневник благајне, као помоћној књизи, уносила пословне промене настале по
основу готовине, подигнуте са текућег (пословног) рачуна и употребљене за исплату трошкова
горива, трошкова птт услуга, трошкова репрезентације и других трошкова, у износу од најмање
77 хиљаде динара и по том основу није исказивала уплате и исплате готовог новца у оквиру
благајне, што није у складу са одредбама члана 12 став 10 и члана 13 став 3 Закона о
рачуноводству.

Приоритет 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90 дана.
Приоритет 2 - грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања наредног сета
финансијских извештаја a не дуже од годину дана.
6 „Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021– др. закон
7 Приоритет 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће отклонити у року од датума припреме наредног
сета финансијских извештаја до три године.
4
5
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ПРИОРИТЕТ 2
2) Као што је наведено под тачком 3.1.1., Напомена уз Извештај, Руска странка није
општим актом успоставила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање, спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, није
уредила интерне рачуноводствене контролне поступке и утврдила рачуноводствене политике
и није одредила лица одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене, што
није у складу са чланом 8 Закона о рачуноводству.
3) Као што је наведено под тачком 3.2.2.2.2., Напомена уз Извештај, Руска странка је у
пословним књигама за 2020. годину, евидентирала пословне промене у износу од 6.189 хиљада
динара на рачуну трошкови рекламе и пропаганде на основу четири фактуре достављене од
стране "С дигитал", Шабац и "In Media Solution", Шабац које не представљају веродостојне
рачуноводствене исправе, због чега се не може недвосмислено сазнати да ли се поменути
евидентирани трошкови односе на редован рад странке у смислу члана 19 Закона о
финансирању политичких активности.
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису утврђене неправилности трећег приоритета.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1
1) Препоручујемо Руској странци да промет готовог новца евидентира у благајни у
складу са чланом 12 и 13 Закона о рачуноводству. (Напомена 3.2.1.1., Препорука број 2).
ПРИОРИТЕТ 2
2) Препоручујемо Руској странци да општим актом из члана 8 Закона о рачуноводству
успостави организацију рачуноводства и уреди интерне рачуноводствене контролне поступке
који ће онемогућити евидентирање пословних промена на основу неверодостојних
рачуноводствених исправа. (Напомена 3.1.1., Препорука број 1).
3) Препоручујемо Руској странци да успостави писане евиденције контроле прихода и
употребе финансијских средстава Странке од стране Надзорног одбор и Секретара Странке у
складу са Статутом Руске странке. (Напомена 3.2.2.2.2., Препорука број 4).
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
5. Захтев за достављање одазивног извештаја
Субјект ревизије Руска странка, Шабац, је на основу члана 40 став 1 Закона о Државној
ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани
извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев
од наредног дана од дана уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио
неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене
11
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неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети
уз одазивни извештај одговарајуће доказе.
Субјект ревизије Руска странка, Шабац, у одазивном извештају треба да искаже мере
исправљања по основу откривених неправилности односно свих налаза датих у Извештају о
ревизији финансијских извештаја и правилности пословања који могу да садрже и препоруке
за њихово отклањање.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј.
провериће истинитост навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије,
подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности
одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у
одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57 став 1 тачка 3 Закона о Државној
ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене
неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против
одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.
Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене
на задовољавајући начин, сматра се да субјекат ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако
се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи
облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима, Државна ревизорска
институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40 став 7 до 13 Закона о Државној
ревизорској институцији.
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
1) Оснивање Руске странке
Руска странка је политичка странка слободно и добровољно удружених грађана
основана ради остаривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље и
представљање и заступање интереса руске националне мањине.
Циљ Руске странке је окупљање чланова руске националне мањине, и симпатизера на
спровођењу и подржавање тежњи друштвеног самоорганизовања и оснивања институција и
удружења којим је заједнички циљ очување националног идентитета. Залаже се за међународно
повезивање округа Србије са Губернијама (областима) у Руској Федерацији и братимљене
градова. Жели придруживање страначким асоциацијама из Русије, Белорусије и Казахстана и
њиховим партнерским организацијама у складу поштовања Устава и закона Републике Србије.
На основу важећег Закона о политичким странкама8, политичка странка Руска странка
је уписана у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне
самоуправе, на регистарском листу број 94.
Политичка странка има статус правног лица и уписана је у Регистар политичких
организација / странака.
Матични број Руске странке је 17862774, а порески идентификациони број 108199200
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште Странке је у Шапцу, ул. Церска 17/4.
Политичку странку Руска странка представља и заступа председник странке.
На вандредном Конгресу Руске странке одржаном 26. јануара 2020. године у Шапцу за
председника Руске странке реизабран је Слободан Николић, досадашњи председник странке.
2) Основни програмски циљеви Руске странке
Основни принципи и начела деловања Странке су слобода, демократија, владавина
права, укљученост свих чланица и чланова у рад Странке, равноправност, одговорност и
отвореност у раду.
Програмски циљеви Странке су:
•
•
•
•

•

•

8

заступање и представљање интереса припадника Руске националне мањине ;
неговање руског језика, писма, културе и очување националног идентитета ;
побољшавање односа припадника Руске националне мањине са народима и
народностима са којима живе, односно са којима их везује свакодневни живот;
активно учешће у изградњи и у очувању интереса Руске националне мањине у земљи и
иностранству у изградњи друштва социјалне правде, очувању потпуне равноправности
без обзира на верску и полну припадност и остваривања сарадње међусобног
разумевања и узајамног уважавања;
залагање за војни савез са Руском федерацијом, а против приступања Србије у НАТО.
Странка се залаже за приступање Евроазијском савезу на челу са Русијом, уколико до
њеног формирања дође. Странка се противи уласку Србије у ЕУ без Косова и Метохије
под својом пуном контролом;
активно учешће у интересу Руске националне мањине у одржавању и изградњи правне
државе, као стуба савременог бивствовања заједнице и активни ангажман на

„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 61/15 – Одлука УС
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

остваривању сарадње, неговање и развијање односа са регионалним и међународним
организацијама;
окупљање чланова Руске националне мањине и симпатизера на спровођењу програма
Странке и остваривању политичких циљева и подржавање тежњи друштвеног
самоорганизовања и оснивања институција и удружења којима је заједнички циљ
очување националног идентитета;
помоћ приликом остваривања права на враћање бесправно одузете имовине
(денационализацијом);
залагање за поједностављење поступка добијања српског држављанства за руске грађане
у Републици Србији, као и руског држављанства за српске грађане у Руској Федерацији;
сталну борбу за бољи живот припадника руске мањине, као и свих грађана Републике
Србије;
борба против корупције и организованог криминала и свих других видова криминала
кроз пооштравање казнених мера, и увођење смртне казне за најтежа кривична дела;
борба против дискриминације грађана и злоупотребе положаја појединаца којим се крше
људска и мањинска права, борба против завођења једноумља и дезинформисању грађана
путем јавних медија и против завођења медијског мрака;
популарисање изучавања руској језика у српским школама и обезбеђивање стипендија
за најталентованије за школовање у Русији;
иницирање сарадње између Факултета и школа из Србије са високошколским
установама и школама из Русије и организовање заједничких летњих кампова за децу и
омладину;
заштита, очување и развој програма, којим ће се обезбедити, егзистенција земљорадника
и опстанак и задржавање младих на селу путем: инвестирања буџетских средстава у
пољопривредни развој (минимум 10 одсто буџета), залагање за повољно кредитирање
свих пољопривредника, а не само појединаца, субвенционисање домаће пољопривредне
производње у тој мери да пољопривреда буде извор прихода, а не само обавеза и мука
земљорадника;
залагање за доношење Закона, којим се регулише да не сме висина ниједне пензије бити
испод минималног републичког просека потребног за живот, доношење закона којим се
изједначују права мајки на селу, са онима у граду, кроз трудничко боловање и бесплатну
трудничку заштиту, као и иста таква права за руске држављанке, које су засновале брак
са српским држављанима;
залагање за повезивање Округа из Србије са Губернијама /Областима/ у Руској
Федерацији, и братимљења градова;
стварање и јачање институција чијим радом се остварује интеграција и равноправни
третман припадника руске националне мањине у друштву, лакше добијање радних
дозвола и нострификација диплома, као и лакше добијање дозвола за рад Срба у Руској
федерацији;
посебна брига и максимална подршка и заштита, деце и омладине, младих, старих,
болесних и хендикепираних припадника руске националне мањине у остваривању
њихових права;
залагање ка повећању наталитета у Србији, и кроз повећање мешовитих руско-српских
бракова, афирмација породице као основне ћелије сваког друштва. Противимо се
склапању истополних бракова;
активно учешће руске националне мањине у изградњи и одржавању друштва социјалне
правде и смањењу јаза између богатих и социјално угрожених, као и пуна и интензивна
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•
•
•
•
•
•

сарадња руске националне мањине са другим националним мањинама и са свим
друштвеним групама;
брига о запошљавању припадника руске националне мањине и да се не отпуштају са
посла, а ако је то неминовно да им се обезбеди социјални програм и минимална примања
за егзистенцију;
афирмација равноправног економског развоја кроз децентрализацију, и привлачење
инвестиција из Русије и других држава, у циљу отварања нових радних места
презентација и заштита културних достигнућа руске националне мањине и
успостављање културних и економских веза у земљи и иностранству између Руса и
других националних мањина;
изградња институција које се прилагођавају грађанима, а не обрнуто;
очување и заштита животне средине као и подстицање и подршка у унапређењу и
развоју еколошке свести и еколошког развоја, и заштита природних ресурса;
придруживање страначким асоцијацијама из Русије, Белорусије и Казахстана и њиховим
партнерским организацијама у складу поштовања Устава и Закона Републике Србије.
3) Финансирање Руске странке

Чланом 64 Статута Руске странке, одређено је да Странка свој рад (редован рад и
трошкове изборне кампање) финансира из јавних и приватних извора.
Јавни извори – новчана средства, услуге и добра која дају Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они
оснивачи.
Приватни извори – чланарине, прилози правних и физичких лица, наследство, легати,
приходи од имовине Странке и задуживање код банака и других финансијских организација у
Републици Србији.
Према подацима из финансијских извештаја за 2020. годину финансирање Руске странке
је вршено из јавних и приватних извора.
4) Територијална организација Руске странке
Руска странка је организована по територијалном принципу. Организацију Странке чине
општинска, градска, окружна и покрајинска организација. Странка може имати и организације
основане у иностранству. Територијална организације и деловања Странке уређују се
правилником који доноси Конгрес.
5) Органи Руске странке
•
•
•
•
•
•
•
•

Статутом Руске странке предвиђени су следећи органи Странке:
Конгрес;
Председништво;
Председник;
Савет;
Статутарна комисија;
Надзорни одбор;
Форум младих;
Форум жена.
Конгрес
Конгрес је највиши орган Странке, а његове надлежности су:
• доноси Програм, Статут и утврђује политику и стратегију Странке;
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• утврђује смернице и ставове и доноси декларације;
• доноси одлуку о удруживању Странке у шире савезе у земљи и иностарнству,
као и о спајању са другим политичким странкама или организацијама;
• бира и разрешава: потпредседнике, председника Савета, председника и чланове
Статутарне комисије, председника и чланове Надзорног одбора, секретара за
међународну сарадњу и секретара;
• разматра и усваја све извештаје свих органа које бира;
• разматра предлоге Савета на првом следећем заседању;
• доноси пословник о раду.
Одлуке Конгреса се доносе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја њених
чланова. Одлучивање које се односи на избор за страначке органе врши се тајним гласањем.
Изузетно Конгрес може донети одлуку да се избор страначких органа врши јавним гласањем.
Председништво
Председништво је највиши орган Странке између два Конгреса а његове надлежности
су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

спроводи одлуке Конгреса;
доноси одлуку о висини годишње чланарине;
образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима;
сазивање ванредног Конгреса;
предлаже измене Статута и осталих општих аката Странке;
располаже имовином Странке;
суспендује рад покрајинског, окружног, градског или општинског одбора;
обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке;
доноси пословник о свом раду.

Председништво Странке доноси одлуке ако на седници присуствује већина чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних.
Председник Странке
Председник Странке се бира непосредним гласањем свих чланова Странке. Изузетно
избор председника може се обавити јавним гласањем.
За председника је изабран кандидат који је добио већину гласова чланова Странке који
су гласали. Мандат председника траје 4 године.
Надлежности председника Странке су:
• представља, води и заступа Странку;
• сазива Конгрес по сопственој иницијативи или на предлог овлашћеног
предлагача;
• предлаже Председништву и Конгресу Изборни програм;
• предлаже кандидата за подпредседника странке Председништву странке;
• предлаже кандидата за секретара Странке;
• предлаже кандидата за секретара Странке за међународну сарадњу;
• подноси извештај Конгресу;
• управља и руководи Странком у складу са законом, Програмом и Статутом
Странке;
• сазива и председава седницама Председништва Странке;
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• може да делегира потпредседницима Странке овлашћења из своје надлежности;
• даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;
• обавља и друге послове које му повери Конгрес Странке.
Функција председника престаје:
•
•
•
•

истеком времена на које је биран;
изгласавањем неповерења;
подношењем оставке;
губитком пословне способности или престанком чланства у Странци.

На образложени предлог једне половине чланова Странке, Конгрес Странке сазива
непосредно гласање о неповерењу. Гласање је пуноважно ако гласа једна половина плус један
чланова Странке евидентираних у складу са Статутом и другим општим актима. Неповерење
председнику је изгласано када за тај предлог гласа већина чланова Странке који су
гласали.Наступање разлога за престанак функције председника из става 1. тачке 1. 3. и 4. овог
члана констатује Конгрес. Избор новог председника се одржава у року до 60 дана од престанка
функције.
Савет странке
Савет Странке је политичко-стручно тело које се бави предлагањем и развијањем
страначке политике. Председника Савета предлаже Председништво или једна трећина чланова
Конгреса, а бира и разрешава Конгрес. Мандат председника Савета траје 4 године. Савет
утврђује предлоге политичких ставова између два Конгреса. Савет чине председник Савета и
председници ресорних одбора.
Надзорни одбор Странке
Надзорни одбор Странке је контролно-надзорни орган Странке. Надзорни одбор чини 3
члана. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова, јавним гласањем. Председника и
чланове Надзорног одбора предлаже Председништво или једна трећина чланова Конгреса, а
бира и разрешава Конгрес. Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу
финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или
којом Странка располаже по другом основу. Надзорни одбор подноси извештај о свом раду
Конгресу. Мандат Надзорног одбора је 4 године.
Секретар Странке
Секретара странке бира Конгреса на предлог Председника. Секретар руководи радом
администрације и одговаран је за финансијско пословање Странке. Секретар подноси извештај
председнику и Конгресу. Мандат секретара је 4 године. Секретара странке разрешава Конгрес
на предлог Председника Странке.
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: извори и начин финансирања и коришћење
прибављених средстава.
Прописи који су коришћени, у ревизији правилности пословања, као извори критеријума
су:
• Закон о финансирању политичких активности,
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•

Интерна акта субјекта ревизије.

3. Налази у поступку ревизије
3.1. Интерна финансијска контрола
3.1.1. Финансијско управљање и контрола
Финансијско управљање и контрола се организују као систем процедура и одговорности
свих лица у организацији. Руководство Руске 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.
Систем финансијског управљања и контроле обухвата пет међусобно повезаних
елемената:
1) контролно окружење,
2) управљање ризицима,
3) контролне активности,
4) информације и комуникације и
5) праћење и процена система.
1) Контролно окружење
Систем интерне контроле финансијског пословања Руске странке уређен је Статутом
Странке.
Одредбама члана 31 став 1 Закона о финансирању политичких активности прописано је
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.
Чланом 31 став 2 и 3 Закона о финансирању политичких активности је прописано да
статутом политичке странке, односно уговором о образовању политичког субјекта, мора бити
предвиђено именовање лица одговорног за финансијско пословање, подношење извештаја,
вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције, као и обавеза политичког
субјекта да о именовању поменутог лица обавести Агенцију. Ставом 5 истог члана је прописано
да овлашћено лице потписује све финансијске извештаје политичког субјекта и одговорно је за
вођење евиденције у вези са финансирањем политичког субјекта.
Руска странка, чланом 63 Статута, уредила је да:
•
•
•
•
•

Административно-техничке послове за централне органе врши Секретаријат Странке
којим руководи секретар Странке.
Лице одговорно за финансијско пословање странке је секретар уколико
Председништво странке другачије не одреди.
За вођење књига политичке странке, у складу са књиговодственим и
рачуноводственим прописима, одговоран је секретар уколико Председништво
другачије не одреди.
Књиговодствени и рачуноводствени послови могу се поверити организацији или лицу
које има лиценцу за обављање ових послова.
Контакт са надлежним органима врше секретар и лице из става 4 овог члана.
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Вођење пословних књига Руске странке у ревидираном периоду поверено је
књиговодственој агенцији „Јаковљевић 2020“, Шабац.
2) Управљање ризицима
Руска странка није интерним актима утврдила ризике којима је изложена у свом
пословању.
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.
Контролне активности могу бити превентивне и корективне. Превентивне контроле
представљају проактивне контроле које се одвијају истовремено са извршавањем трансакције
и имају задатак да спрече настанак или деловање одређене неправилности, грешке или другог
облика деформације. Корективне контроле представљају контроле које се одвијају накнадно,
након завршетка пословне трансакције и имају задатак да открију и искажу деловање одређене
неправилности, грешке или другог облика настале деформације - с циљем да се утврди и
елиминишу њене негативне последице и да се њено деловање спречи у наредном периоду.
Откривена неправилност: Руска странка није општим актом успоставила организацију
рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, спречавање и откривање
погрешно евидентираних пословних промена, није уредила интерне рачуноводствене
контролне поступке и утврдила рачуноводствене политике и није одредила лица одговорна за
законитост и исправност настанка пословне промене, што није у складу са чланом 8 Закона о
рачуноводству.
Ризик: Због неуређених интерних рачуноводствених контролних поступака и утврђених
рачуноводствених политика, постоји ризик од признавања, као и погрешног евидентирања
пословних промена на основу неверодостојних рачуноводствених исправа.
Препорука број 1: Препоручујемо Руској странци да општим актом из члана 8 Закона о
рачуноводству успостави организацију рачуноводства и уреди интерне рачуноводствене
контролне поступке који ће онемогућити евидентирање пословних промена на основу
неверодостојних рачуноводствених исправа.
4) Информисање и комуникација
Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно функционисање
система рачуноводственог информисања. Одредбама члана 7 Закона о рачуноводству је
прописано да се унос података у пословне књиге организује тако да омогући: контролу улазних
података; контролу исправности унетих података; увид у промет и стање рачуна главне књиге;
увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; чување и коришћење података.
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Правно лице и предузетник који врши обраду података на рачунару дужан је да користи
стандардни рачуноводствени софтвер који омогућава функционисање система интерних
рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних промена.
Према подацима из финансијских извештаја за 2020. годину, Руска странка не поседује
рачунаре и припадајућу рачунарску опрему.
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.
3.1.2. Интерна ревизија
Руска странка нема успостављену и организовану интерну ревизију.
3.2. Финансијски извештаји
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја за друга правна лица
прописано је Законом о рачуноводству9 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 лица10, Правилником о
Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица11 и Правилником
о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица12.
Руска странка је сходно критеријумима наведеним у Закону о рачуноводству разврстано
као микро правнo лицe и за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција
у финансијским извештајима примењује Правилник о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица.
Годишњи финансијски извештаји за 2020. годину усвојени су од стране Скупштине
Друштва, Одлуком број 02/2020 од 14. априла 2021. године.
3.2.1. Биланс стања
3.2.1.1. Готовински еквиваленти и готовина
Табела број 1: Структура готовине и готовинских еквивалената
- у хиљадама динара -

Назив
Текући (пословни) рачун
Прелазни рачун
Укупно

2020. година
82
38
120

2019. година
29
29

„Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18.
„Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 95/14.
11 „Службени гласник РС“, број 137/14.
12 „Службени гласник РС“, број 137/14.
9

10
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Текући (пословни ) рачуни
Табела број 2: Текући (пословни) рачуни
-у хиљадама динара-

Назив
Министарство финансија – Управа за трезор
„NLB Banka“ а.д., Београд
Укупно

2020. година
69
13
82

Руска странка у оквиру текућих (пословних) рачуна исказује уплате средстава из јавних
извора (из буџета Републике Србије и из буџета јединица локалне самоуправе) неопходна за
финансирање редовног рада Странке у складу са Законом о финансирању политичких
активности, као и исплате средстава по основу исплате средстава на име измирења обавеза
према добављачима и другим повериоцима.
На основу спроведених ревизорских поступака, утврђено је да исказана вредност
готовинских еквивалената и готовине у ревидираним финансијским извештајима не садржи
материјално значајна погрешна исказивања.
Благајна
Одредбама члана 12 став 10 Закона о рачуноводству прописано је да се у дневник
благајне уносе пословне промене које настају по основу готовине и других вредности које се
воде у благајни правног лица и предузетника, као и да се дневник благајне закључује на крају
сваког радног дана и доставља рачуноводству истог, а најкасније наредног дана.
Одредбама члана 13 став 3 Закона о рачуноводству прописано је да се пословне књиге
воде на начин који треба да омогући контролу улазних података, исправности унетих података,
чувања података, могућност коришћења података, могућност увида у промет и стања на
рачунима главне књиге и помоћних књига, односно трансакције, као и увид у хронологију
обављеног уноса пословних промена.
Откривена неправилност: Руска странка није у 2020. години у дневник благајне, као помоћној
књизи, уносила пословне промене настале по основу готовине, подигнуте са текућег
(пословног) рачуна и употребљене за исплату трошкова горива, трошкова птт услуга, трошкова
репрезентације и других трошкова, у износу од најмање 77 хиљаде динара и по том основу није
исказивала уплате и исплате готовог новца у оквиру благајне, што није у складу са одредбама
члана 12 став 10 и члана 13 став 3 Закона о рачуноводству.
Ризик: Уколико се не води дневник благајне постоји ризик од неовлашћеног коришћења
готовог новца.
Препорука број 2: Препоручујемо Руској странци да промет готовог новца евидентира у
благајни у складу са са чланом 12 и 13 Закона о рачуноводству.
3.2.1.2. Нераспоређени вишак прихода над расходима
Табела број 3: Структура нераспоређеног вишка прихода над расходима
- у хиљадама динара -

Назив
Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година
Вишак расхода над приходима ранијих година
Вишак прихода над расходима текуће године
Укупно

2020. година
44
(15)
91
120
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3.2.2. Биланс успеха
3.2.2.1. Пословни приходи
Табела број 4: Структура пословних прихода
Назив
Приходи од чланарина и чланских доприноса и приходи
по посебним
прописима
Приходи
од донација,
дотација, субвенција
Укупно

-у хиљадама динара-

2020. година
8.470
73
8.543

2019. година
541
541

Приходи од чланарина и чланских доприноса и приходи по посебним прописима
Табеларни приказ приходи од чланарина и чланских доприноса и приходи по посебним
прописима даје се у следећем прегледу:
Табела број 5: Приходи од чланарина и чланских доприноса и приходи по посебним прописима
-у хиљадама динараИзвор новчаних средстава
Буџет лок. самоуправа - Општина - Лапово
Буџет лок. самоуправа - Град - Суботица
Буџет лок. самоуправа - Општина - Крагујевац
Буџет лок. самоуправа - Градска општина - Београд-Обреновац
Буџет лок. самоуправа - Град - Београд
Буџет лок. самоуправа - Град - Пожаревац
Буџет лок. самоуправа - Град - Ниш
Буџет лок. самоуправа - Општина - Велико Градиште
Буџет лок. самоуправа - Општина - Бабушница
Буџет лок. самоуправа - Град - Нови Сад
Буџет лок. самоуправа - Општина - Владичин Хан
Буџет РС
Буџет лок. самоуправа - Општина - Владичин Хан
Буџет лок. самоуправа - Град - Нови Сад
Буџет лок. самоуправа - Град - Суботица
Буџет лок. самоуправа - Град - Шабац
Буџет лок. самоуправа - Град - Ниш
Укупно

Основ преноса
средстава
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Редован рад
Изборна кампања
Изборна кампања
Изборна кампања
Изборна кампања
Изборна кампања
Изборна кампања

Годишњи износ
7
125
83
26
1
39
199
13
11
87
8
7.451
12
120
40
31
217
8.470

Наведени средства добијена су за финансирање редовног рада и изборне кампање Руске
странке по основу Закона о финансирању политичких активности.
Приходи од донација, дотација, субвенција
Приходе од донација, дотација, субвенција у износу од 73 хиљаде динара чине две
уплате физичких лица у исносу од 33 и 40 хиљада динара.
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3.2.2.2. Пословни расходи
Табела број 6: Структура пословних расхода
-у хиљадама динара-

Назив
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови донација
Нематеријални трошкови
Укупно

2020. година
72
7.983
73
324
8.452

2019. година
150
174
114
110
548

3.2.2.2.1. Трошкови материјала и енергије
Структура трошкова материјала и енергије који су за 2020. годину исказани у износу од
72 хиљада динара даје се у следећем прегледу
Табела број 7: Структура трошкова материјала и енергије
-у хиљадама динара-

Назив
Трошкови горива
Трошкови алата и инвентара
Укупно

2020. година
43
29
72

Трошкови горива у износу од 43 хиљаде динара евидентирани су у пословним књигама
на основу фискалних рачуна добијених од „НИС“ а.д., Нови Сад.
3.2.2.2.2. Трошкови производних услуга
Структура трошкова производних услуга који су за 2020. годину исказани у износу од
7.983 хиљада динара даје се у следећем прегледу:
Табела број 8: Структура трошкова производних услуга
-у хиљадама динара-

Назив
Трошкови транспортних услуга
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Укупно

2020. година
65
7.918
7.983

Трошкови транспортних услуга
Трошкови транспортних услуга за 2020. годину исказани у износу од 65 хиљада динара
и односе се на трошкове превоза у иностранству у износу од 34 хиљаде динара и трошкове ПТТ
услуга у износу од 31 хиљаду динара.
Трошкови рекламе и пропаганде
Структура трошкова рекламе и пропаганде који су за 2020. годину исказани у износу од
7.918 хиљада динара даје се у следећем прегледу:
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Табела број 9: Структура трошкови рекламе и пропаганде
-у хиљадама динара-

Назив
Други трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови рекламе у електронским медијима
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи
Укупно

2020. година
3.634
3.152
1.132
7.918

Други трошкови рекламе и пропаганде и трошкови рекламе у електронским медијима
исказани су у пословним књигама у укупном износу од 6.786 хиљада динара и највећим делом,
у вредности од 6.189 хиљада динара, односе се на трошкове који су фактурисани са две фактуре
од стране "С дигитал", Шабац и две фактуре од стране "In Media Solution" Шабац. "С дигитал",
Шабац је фактурисао поменутим фактурама износ од 3.200 хиљада динара, а "In Media Solution"
Шабац је фактурисо износ од 2.989 хиљада динара.
Руска странка је закључила 12. марта 2020. године уговор са "С дигитал", Шабац, Уговор
о пословној сарадњи: продукција садржаја, софтверска подршка за производњу дигиталног
садржаја у оквиру политичког деловања у вредности од 3.200 хиљада динара и са "In Media
Solution" Шабац 9. марта 2020. године Уговор о продукцији и постпродукцији различите врсте
садржаја, обуци за јавни наступ и оглашавање политичке кампање у вредности од 2.989 хиљада
динара.
"С дигитал", Шабац доставио је два предрачуна, по основу наведеног уговора, број
04/2020 од 12. маја 2020. године и број 06/2020 од 14. маја 2020. године у којима су наведене
услуге и цена коштања за сваку наведене услугу и две поменуте фактуре број 19/2020 од 19.
марта 2020. године и фактуру број 47/2020 од 26. јуна 2020. године.
"С дигитал", Шабац је Руској странци Шабац доставио две фактуре који по својој
суштини представљају авансне рачуне укупне вредности од 2.989 хиљада динара у којима је
као основ за плаћање наведено „реализација уплате прве односно друге рате према Уговору о
пословно техничкој сарадњи од 16. марта 2020. године Поменуте фактуре не можемо сматрати
фактурама јер нису сачињене у складу са чланом 42 Закона о порезу на додату вредност13, којим
је, између осталог, као обавезни садржај рачуна - фактуре наведено да исти мора садржати и
врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга, а то поменуте фактуре не
садрже. Такође, чланом седам наведеног уговора закљученог са "С дигитал", Шабац предвиђено
је да добављач услуге достави фактуру за послове које је извршио, а као што је напоменуто
достављене фактуре не садрже опис послова који је извршен. Поред наведеног, две достављене
фактуре, од стране "С дигитал", Шабац, оверене су печатом другог правног субјекта, ("In Media
Solution"), не знамо по ком основу, а на фактурама се не налази деловодни број Руске странке,
као ни печат, потпис или друга напомена да су исти евидентирани, односно запримљени, нити
потпис лица којим се потврђује да су наведени фактуре веродостојне исправе у складу са
чланом 10 Закона о рачуноводству и одобрене за плаћање.
"In Media Solution" Шабац је доставио две фактуре које по својој суштини такође
представљају авансне рачуне укупне вредности од 3.200 хиљада динара у којима је као основ
за плаћање наведено „уплата првог (другог) дела према Уговору од 09.03.2020. за потребе Руске
странке на изборима за народне посланике у Скупштини Републике Србије и одборнике у
„Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон,
142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. и 153/20.
13
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локалним Скупштинама“. Поменуте фактуре, такође не можемо сматрати фактурама јер нису
сачињене у складу са чланом 42 Закона о порезу на додату вредност којим је, између осталог,
као обавезни садржај рачуна - фактуре наведено да исти мора садржати и врсту и количину
испоручених добара или врсту и обим услуга а то наведене фактуре не садрже. Такође, чланом
седам наведеног уговора закљученог са "In Media Solution" Шабац предвиђено је да добављач
услуге достави фактуру за послове које је извршио, а као што је напоменуто достављене
фактуре не садрже опис послова који је извршен. На обе достављене фактуре, од стране In Media
Solution" Шабац, се не налази деловодни број Руске странке, као ни печат, потпис или друга
напомена да су исте евидентиране, односно запримљене, нити потпис лица којим се потврђује
да су наведени рачини веродостојне исправе у складу са чланом 10. Закона о рачуноводству и
одобрени за плаћање.
Статутом Руске странке предвиђено је да Секретар Странке руководи радом
администрације и одговаран је за финансијско пословање Странке, а да Надзорни одбор
контролише приходе и употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која
је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу.
Чланом 9 став 2 Закона о рачуноводству прописано је да рачуноводствена исправа
представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која
обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене
исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене.
Чланом 10 став 4 Закона о рачуноводству прописано је да правно лице, односно
предузетник је дужно да, пре уноса података из рачуноводствене исправе у пословне књиге,
одреди одговорно лице које треба да изврши контролу веродостојности исправе. Одговорно
лице потписом, односно другом идентификационом ознаком (утврђеном општим актом којим
правно лице, односно предузетник уређује организацију рачуноводства) потврђује да је
рачуноводствена исправа веродостојна (потпуна, истинита, рачунски тачна и да веродостојно
приказује пословну промену).
Због свега наведеног поменуте фактуре, достављене од стране "С дигитал", Шабац и "In
Media Solution" Шабац не можемо сматрати за веродостојне рачуноводствене исправе, у складу
са чланом 9 став 2. и чланом 10 став 4 Закона о рачуноводству, које би представљале доказ да
су уговорене и исплаћене услуге стварно и извршене.
Откривена неправилност: Руска странка је у пословним књигама за 2020. годину,
евидентирала пословну промену у износ од 6.189 хиљада динара на рачуну трошкови рекламе
и пропаганде на основу четири фактуре достављене од стране "С дигитал", Шабац и "In Media
Solution", Шабац које не представљају веродостојне рачуноводствене исправе у складу са
чланом 9 Закона о рачуноводству. Из наведених фактура не може се недвосмислено сазнати да
ли је евидентирана пословна промена у износ од 6.189 хиљада динара и стварно настала,
односно основ, врста и садржај пословне промене.
Ризик: Признавањем трошкова на основу исправа које нису веродостојне у смислу Закона о
рачуноводству настаје ризик да се у пословним књигама евидентирају расходи за које се не
може недвосмислено сазнати да ли су и стварно настали.
Препорука број 3: Препоручујемо Руској странци да општим актом из члана 8 Закона о
рачуноводству уреди интерне рачуноводствене контролне и поступке који ће онемогућити
евидентирање пословних промена на основу исправа које не испуњавају услове прописане
чланом 9 и 10 Закона о рачуноводству.
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Откривена неправилност: Руска странка је у пословним књигама за 2020. годину,
евидентирала пословну промену у износ од 6.189 хиљада динара на рачуну трошкови рекламе
и пропаганде на основу четири фактуре достављене од стране "С дигитал", Шабац и "In Media
Solution", Шабац које не представљају веродостојне рачуноводствене исправе, због чега се не
може недвосмислено сазнати да ли се поменути евидентирани трошкови односе на редован рад
странке у смислу члана 19 Закона о финансирању политичких активности.
Ризик: Признавањем трошкова на основу исправа које нису веродостојне настаје ризик да се
средства намењена за финансирање редовног рада политичког субјекта не користе за прописане
сврхе.
Препорука број 4: Препоручујемо Руској странци да успостави писане евиденције контроле
прихода и употребе финансијских средстава Странке од стране Надзорног одбора и Секретара
Странке у складу са Статутом Руске странке.
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи у износу од 1.132 највећим делом се односе на
фактурисане трошкове уштампавања мајица, у вредности од 315 хиљада динара, од стране "Graf
in sport", Шабац и фактурисане трошкове, плаката, флајера, постера и налепница у вредности
од 273 хиљаде динара, од стране "Raboks", Ниш и "Pecomp", Ниш.
3.2.2.2.3. Нематеријални трошкови
Табела број 10: Структура нематеријалних трошкова
-у хиљадама динара-

Назив
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета
Трошкови донација
Остали нематеријални трошкови
Укупно

2020. година
51
23
20
73
230

2019. година
24
70
16
-

397

110

Трошкови непроизводних услуга исказани у износу од 52 хиљаде динара односе се у
целости на трошкове адвокатских услуга.
Трошкови репрезентације исказани у износу од 23 хиљаде динара у целости се односе
на трошкове угоститељских услуга.
Трошкови донација исказани у износу од 73 хиљаде динара у целости се односе на износ
уплаћеног депозита за изборно јемство.
Остали нематеријални трошкови исказани у износу од 230 хиљада динара највећим
делом, у износу од 188 хиљада динара односе се на трошкове овере потписа од стране јавног
бележника.
На основу узорковане документације, утврђено је да исказана вредност нематеријалних
трошкова у ревидираним финансијским извештајима не садржи материјално значајна погрешна
исказивања.
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3.3. Потенцијалне обавезе
Политичка странка Руска странка, Шабац на дан 31. децембар 2020. године није била
страна учесница у било каквој врсти судског спора, било као тужилац или као тужени.
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ПРИЛОГ III

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
РУСКЕ СТРАНКЕ, ШАБАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

30

Финансијски извештаји Руске странке, Шабац за 2020. годину

С А Д Р Ж А Ј:
1. БИЛАНС СТАЊА ...................................................................................................................... 32
2. БИЛАНС УСПЕХА .................................................................................................................... 32

31

Финансијски извештаји Руске странке, Шабац за 2020. годину

1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембар 2020. године
- у хиљадама динара Износ
Напомена
број

Позиција

Претходна година
Текућа
година

Крајње
стање
31.12.2019.

Почетно
стање
01.01.2019.

АКТИВА
ОБРТНА ИМОВИНА

120

29

-

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

120

29

-

УКУПНА АКТИВА =
ПОСЛОВНА ИМОВИНА

120

29

-

120

29

-

120

44

-

15

-

29

-

ПАСИВА
КАПИТАЛ
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
НАД РАСХОДИМА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
УКУПНА ПАСИВА

120

2. БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године
- у хиљадама динара Позиција

Напомена
број

Износ
Претходна
година

Текућа година

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

8.543

541

ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ
БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА

8.470

541

73

-

8.452

548

72

150

-

174

7983

114

73

-

324

110

91

-

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
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ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

-

7

91

ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

7
91

ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА

7
91

НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА

7
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