ИЗВЕШТАЈ
О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
НОВЕ СТРАНКЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

Број: 400-1001/2019-06/8
Београд, 19. новембар 2019. године

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Нове странке, Београд за 2018. годину

САДРЖАЈ:

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ.............................................

3

1. Извештај
о
ревизији
финансијских
извештаја
Нове
странке,
Београд............................................................................................................................
2. Извештај
о
ревизији
правилности
пословања
Нове
странке,
Београд…………………………………………........................……............................

3
6

ПРИЛОГ I – РЕЗИМЕ НАЛАЗА
И ПРЕПОРУКА У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ.....................................................................

8

ПРИЛОГ II – НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
НОВЕ СТРАНКЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ.............................................................

18

ПРИЛОГ III – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ НОВЕ СТРАНКЕ,
БЕОГРАД.................................................................................................................................. 51

2

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Нове странке, Београд за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НОВА СТРАНКА
Београд
ул. Трг Николе Пашића бр. 1
1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Мишљење са резервом о финансијским извештајима

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Нове странке за 2018.
годину, који обухватају: 1) Биланс стања; и 2) Биланс успеха.
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за
мишљење са резервом о финансијским извештајима, финансијски извештаји за 2018. годину,
по свим материјално значајним питањима, дају истинит и објективан приказ финансијског
положаја Нове странке на дан 31. децембар 2018. 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

1) Нова странка није извршила годишњи попис-имовине и обавеза, односно није
утврдила стварно стање, нити је извршила усклађивање књиговодственог стања
имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2018. године;
2) У поступку ревизије готовине и готовинских еквивалената утврђено је следеће:
-

нису достављене рачуноводствене исправе на основу којих је евидентирано
смањење на прелазном рачуну новчаних средстава у износу од 747 хиљада динара,
нити је извршен редован годишњи попис готовине и готовинских еквивалената;

-

није вођен дневник благајне нити је у главној књизи исказан рачун благајне и

-

није у пословним књигама евидентиран промет шест банковних извода рачуна који
се водe код Управе за трезор,

услед чега нисмо имали довољно адекватних доказа на основу којих би потврдили
исказано стање готовине у благајни и стање новчаних средстава на текућим рачунима;
3) Нова странка у финансијским извештајима и пословним књигама за 2018. годину није
исказала:
-

приходе у износу од 825 хиљада динара;

-

трошкове закупа и обавезе према Граду Београду у износу од најмање 165 хиљада
динара;

-

обавезе за закуп пословног простора у износу од најмање 120 хиљада динара,
обавезе по основу пореза у износу од најмање 21 хиљада динара и трошкове
накнада физичким лицима у износу од најмање 141 хиљада динара и
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4) Нова странка је без веродостојних рачуноводствених исправа у пословним књигама
евидентирала трошкове закупа и обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског
земљишта у износу од 267 хиљада динара, приходе у износу од 126 хиљада динара и
финансијске обавезе у износу од 122 хиљаде динара;
5) нисмо се уверили у висину исказаних обавеза према добављачима у укупном износу од
214 хиљада динара, јер обавезе нису усаглашене нити потврђене.
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 Нове странке 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
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.

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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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.
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
19. новембар 2019. године
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2. Извештај о ревизији правилности пословања
Мишљење са резервом о правилности пословања
Уз ревизију финансијских извештаја Нове странке 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 Нове странке, 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) Нова странка 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) Нова странка није путем интернета учинила јавно доступним оснивачки акт и друге
опште акте странке, што није у складу са Законом о политичким странкама;
3) Нова странка није уговором уредила међусобна права, обавезе и одговорности
странке и лица одговорног за заступање странке, одговорног за финансијско
пословање, подношење извештаја и вођење књига, што није у складу са Законом о
раду;
4) Нова станка није донела финансијски план за 2018. годину, што није у складу са
Статутом;
5) Нова странка није поднела Агенцији за борбу против корупције Годишњи
финансијски извештај за 2018. годину, Извештај о прилозима и имовини, нити је
прибавила мишљење овлашћеног ревизора, што није у складу са Законом о
финансирању политичких активности;
6) Нова странка је у финансијским извештајима за 2018. годину исказала трошкове
горива и нафтних деривата у износу од 996 хиљада динара без доказа да је гориво
утрошено за редован рад странке, што није у складу са Законом о финансирању
политичких активности;
7) Нова странка није Државној ревизорској институцији пружила доказе да је за
стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством
искористила износ од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на
годишњем нивоу из јавних извора, што није у складу са Законом о финансирању
политичких активности;
8) Нова странка је евидентирала приходе по основу прилога од једног правног лица у
износу од 80 хиљада динара:
-

без прибављања изјаве или потврде надлежног органа да је давалац прилога
измирио све обавезе по основу јавних прихода,

-

без изјаве даваоца прилога да не врши нити да је у последње две године вршио
делатност од општег интереса по основу уговора,
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-

без података о власничкој структури даваоца прилога,

-

без изјаве даваоца прилога да није прекорачио максималну вредност давања,

-

без јавног објављивања давања чија је вредност на годишњем нивоу већа од
једне просечне месечне зараде на свом веб-сајту и

- исти није вратила даваоцу у року од 15 дана од дана пријема прилога
што није у складу са Законом о финансирању политичких активности.
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
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
19. новембар 2019. године
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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 1 (висок)
1. Као што је објашњено у тачки 5.3.1. Напомена, у поступку ревизије готовине и
готовинских еквивалената утврђено је следеће:
- нису достављене рачуноводствене исправе на основу којих је евидентирано
смањење на прелазном рачуну новчаних средстава у износу од 747 хиљада динара,
нити је извршен редован годишњи попис готовине и готовинских еквивалената;
-

није вођен дневник благајне нити је у главној књизи исказан рачун благајне и

-

није у пословним књигама евидентиран промет шест банковних извода рачуна који
се водe код Управе за трезор,

услед чега нисмо имали довољно адекватних доказа на основу којих би потврдили
исказано стање готовине у благајни и стање новчаних средстава на текућим рачунима;
2. Као што је објашњено у тачки 5.4.1. Напомена, Нова странка је у финансијским
извештајима потценила приходе у укупном износу од 825 хиљада динара и на позицији
приходи од донација, дотација, субвенција и сл. евидентирала приходе из јавних
средстава (буџета Републике Србије, буџета града и локалних самоуправа) уместо да
исте евидентира на позицији приходи по посебним прописима из буџета и осталих
извора, што није у складу са чланом 7. став 1. и чланом 12. став 3. Закона о
рачуноводству и чланом 45. став 4. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна
у Контном оквиру за друга правна лица.
ПРИОРИТЕТ 23 (средњи)
3. Као што је објашњено у тачки 1.9) Напомена, Статутом Нове странке није одређен
надлежни орган одлучивања за усвајање годишњег финансијског извештаја странке,
што није у складу са одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
4. Као што је објашњено у тачки 3.3) Напомена, Нова странка није успоставила адекватан
систем интерне контроле и уредила организацију рачуноводства на начин који
омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно
евидентираних пословних промена, што није у складу са одредбама члана 7. став 1.
Закона о рачуноводству.
5. Као што је објашњено у тачки 5.1.2) Напомена, Нова станка вођење пословних књига и
финансијских извештаја није регулисала Уговором о вођењу пословних књига и
пружању рачуноводствених услуга и није исказала трошкове за књиговодствене услуге
и обавезе према добављачу, што није у складу са одредбама члана 7. став 1. Закона о
рачуноводству.
6. Као што је објашњено у тачки 5.2. Напомена, Нова странка није својим општим актом
уредила рачуноводствене политике, односно специфичне принципе и правила који се
примењују при састављању и презентацији финансијских извештаја, што није у складу
са одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и чл. 3. и 6. Правилника о начину

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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признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
7. Као што је објашњено у тачки 5.3. Напомена, Нова странка није извршила годишњи
попис имовине у износу од 19 хиљада динара и обавеза у износу од 246 хиљада динара
исказаних у Билансу стања на дан 31. децембар 2018. године, односно није утврдила
стварно стање, нити је извршила усклађивање књиговодственог стања имовине и
обавеза са стварним стањем на дан биланса, на начин прописан одредбама члана 16.
Закона о рачуноводству и чл. 2, 4, 9, 12. и 13. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
8. Као што је објашњено у тачки 5.3.4 Напомена, Нова странка у поступку ревизије није
презентовала веродостојну документацију на основу које су краткорочне финансијске
обавезе у износу од 122 хиљаде динара евидентиране у пословним књигама, што није у
складу са чланом 8. Закона о рачуноводству.
9. Као што је објашњено у тачки 5.3.5 Напомена, нисмо се уверили у висину обавеза
према добављачима исказаних у пословним књигама Нове странке у укупном износу
од 214 хиљаде динара, јер обавезе нису усаглашене, нити потврђене по захтеву за
екстерном потврдом салда од Државне ревизорске институције.
10. Као што је објашњено у тачки 5.4.1 Напомена, Нова странка је евидентирала као
приход две готовинске уплате у износу од 126 хиљада динара без веродостојних
рачуноводствених исправа, што није у складу са чланом 8. Закона о рачуноводству,
због чега ревизор није могао да се увери да је наведени износ представља приход Нове
странке.
11. Као што је објашњено у тачки 5.4.2. Напомена, Нова странка је у финансијским
извештајима приходе од чланарина евидентирала на групи рачуна 65 – приходи од
нефинансијске имовине уместо на групи рачуна 63 - Приходи од чланарина и чланских
доприноса, што није у складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица.
12. Као што је објашњено у тачки 5.4.4 Напомена, Нова странка је у пословним књигама за
2018. годину исказала трошкове закупа и обавезе према ЈП „Пословни простор“ Нови
Сад у износу већем за 84 хиљада динара, јер је евидентирала и предрачун и коначан
рачун испостављен од ЈП „Пословни простор“ у Новом Саду за закуп пословног
простора у Новом Саду за месец март, јун, август и септембар 2018. године.
13. Као што је објашњено у тачки 5.4.4 Напомена, Нова странка у пословним књигама за
2018. годину није исказала трошкове закупа и обавезе према Граду Београду у износу
од најмање 165 хиљада динара, јер није евидентирала рачуне за четири последња
месеца у 2018. години. Такођа, Нова странка у пословним књигама за 2018. годину
није исказала обавезе за закуп пословног простора (12 месечних рата) у износу од
најмање 120 хиљада динара, обавезе по основу пореза 21 хиљада динара и трошкове
накнада физичким лицима у износу од 141 хиљада динара, по основу Уговора о закупу
пословног простора у Нишу закљученим са физичким лицем.
14. Као што је објашњено у тачки 5.4.4 Напомена, Нова странка је у финансијским
извештајима за 2018. годину исказала трошкове закупа и обавезе по основу накнаде за
уређење грађевинског земљишта у износу од 267 хиљада динара без веродостојне
рачуноводствене исправе, што није у складу са одредбама члана 8. Закона о
рачуноводству.
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2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди чување
рачуноводствених исправа и евидентирање свих пословних промена на позицији
готовински еквиваленти и готовина. (Напомена 5.3.1. - Препорука број 11)
2. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање свих
пословних промена у вези прихода из јавних извора на прописаним рачунима.
(Напомена 5.4.1. - Препорука број 14)
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
3. Препоручује се Новој странци да Статутом одреди надлежни орган за усвајање
финансијског извештаја странке. (Напомена 1.9). - Препорука број 3)
4. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин који спречава пословање које није у
складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима и спречава састављање
непотпуних и непоузданих финансијских извештаја. (Напомена 3.3). - Препорука број
5)
5. Препоручује се Новој странци да закључи Уговор о вођењу пословних књига и
пружању рачуноводствених услуга. (Напомена 5.1.2. - Препорука број 8)
6. Препоручује се Новој странци да својим општим актом уреди рачуноводствене
политике у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима микро и других правних лица. (Напомена 5.2. - Препорука број 9)
7. Препоручује се Новој странци да изврши годишњи попис имовине и обавеза у складу
са Законом о рачуноводству и Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. (Напомена 5.3. - Препорука
број 10)
8. Препоручује се да Нова странка успостави адекватан систем интерне контроле и уреди
политике, процедуре и активности на начин који спречава евидентирање пословних
промена без веродостојних рачуноводствених исправа. (Напомена 5.3.4. - Препорука
број 12)
9. Препоручује се Новој странци да предузме мере у циљу усаглашавања стања обавеза
према добављачима исказаног у пословним књигама са стварним стањем. (Напомена
5.3.5. - Препорука број 13)
10. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање прихода
на основу веродостојних рачуноводствених исправа. (Напомена 5.4.1. - Препорука број
16)
11. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање свих
13
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пословних промена у вези прихода од чланарина на прописаним рачунима. (Напомена
5.4.2. – Препорука број 17)
12. Препоручује се да Нова странка успостави адекватан систем интерне контроле и уреди
политике, процедуре и активности на начин који спречава евидентирање дуплих
пословних промена на основу предрачуна и рачуна. (Напомена 5.4.4. - Препорука број
19.)
13. Препоручује се да Нова странка успостави адекватан систем интерне контроле и уреди
политике, процедуре и активности на начин који омогућава да се у пословним књигама
евидентирају све пословне промене. (Напомена 5.4.4. - Препорука број 20)
14. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање расхода
на основу веродостојних рачуноводствених исправа. (Напомена 5.4.4. - Препорука број
21)
3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1. Као што је објашњено у тачки 3.1) Напомена, Нова странка није уговором уредила
међусобна права, обавезе и одговорности странке и лица одговорног за заступање
странком, одговорног за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење
књига што није у складу са одредбама члана 48. Закона о раду.
2. Као што је објашњено у тачки 5.1.1) Напомена, Нова странка није поднела Агенцији за
борбу против корупције Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, Извештај о
прилозима и имовини, нити је прибавила мишљење овлашћеног ревизора, што није у
складу са одредбама члана 28. Закона о финансирању политичких активности.
3. Као што је објашњено у тачки 5.4.1. Напомена, Нова странка је евидентирала приходе
по основу прилога од једног правног лица у износу од 80 хиљада динара од чега 40
хиљада динара на позицији приходи од нефинансијске имовине:
-

без веродостојне рачуноводствене исправе,

-

без прибављања изјаве или потврде надлежног органа да је давалац прилога
измирио све обавезе по основу јавних прихода,

-

без изјаве даваоца прилога да не врши нити да је у последње две године вршио
делатност од општег интереса по основу уговора,

-

без података о власничкој структури даваоца прилога,

-

без изјаве даваоца прилога да није прекорачио максималну вредност давања,

-

без јавног објављивања давања чија је вредност на годишњем нивоу већа од
једне просечне месечне зараде на свом веб-сајту и

-

исти није вратила даваоцу у року од 15 дана од дана пријема прилога,

што није у складу са чланом 9. став 3, чланом 10. ст. 3. и 4. и чланом 15. ст. 3. и 4.
Закона о финансирању политичких активности, чланом 7. став 1. и чланом 12. став 3.
Закона о рачуноводству и чланом 47. став 1. Правилника о Контном оквиру и
садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица.
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4. Као што је објашњено у тачки 5.4.3. Напомена, Нова странка је у финансијским
извештајима за 2018. годину исказала трошкове горива и нафтних деривата у износу
од 996 хиљада динара, за возила која нису у власништву Нове странке и са чијим
власницима странка није закључила уговор о коришћењу приватног путничког возила
у службене сврхе. Странка није обезбедила рачуноводствене исправе које обухватају
све податке потребне за књижење у пословним књигама, тако да се из њих
недвосмислено може утврдити да се пословне промене односе на редован рад странке,
јер није презентовала налоге за службено путовање, документ који садржи податке за
које је возило коришћено моторно гориво (датум, врста горива, количина, регистарска
ознака и др), што није у складу са чланом 19. Закона о финансирању политичких
активности.
5. Као што је објашњено у тачки 5.4.5. Напомена, Нова странка није Државној
ревизорској институцији пружила доказе да је за стручно усавршавање и
оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством искористила износ од
најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу из јавних
извора, што није у складу са чланом 19. Закона о финансирању политичких
активности.
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
6. Као што је објашњено у тачки 1.3) Напомена, Нова странка води евиденцију о својим
чланова само у електронском облику као јединствену централну базу података, али не
и у писаном облику, што није у складу са одредбама члана 21. став 5. Закона о
политичким странкама.
7. Као што је објашњено у тачки 1.7) Напомена, Нова странка није путем интернета
учинила јавно доступним оснивачки акт и следеће опште акте странке: Правилник о
изборима територијалних одбора Нове странке, Правилник о чланарини и прилозима,
Правилник о дисциплинској одговорности, Правилник о Форуму младих и Правилник
о раду Клуба сениора, што није у складу са одредбама члана 16. Закона о политичким
странкама.
8. Као што је објашњено у тачки 4. Напомена, Нова станка није донела финансијски план
за 2018. годину, што није у складу са одредбама члана 64. став 5. Статута.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1. Препоручује се Новој странци да уговором уреди међусобна права, обавезе и
одговорности лица одговорног за финансијско пословање странке. (Напомена 3.1) Препорука број 4)
2. Препоручује се Новој странци да поднесе Агенцији за борбу против корупције
Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, Извештај о прилозима и имовини, са
прибављеним мишљењем овлашћеног ревизора. (Напомена 5.1.1) - Препорука број 7)
3. Препоручује се Новој странци да обезбеди евидентирање прилога од правних лица у
складу са прописима или да исте врати даваоцима прилога. (Напомена 5.4.1. Препорука број 15)
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4. Препоручује се Новој странци да нормативно уреди начин коришћења приватних
путничких возила и да за иста уреди евиденцију за праћење утрошка горива.
(Напомена 5.4.3. - Препорука број 18)
5. Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне контроле и
уреди политике, процедуре и активности на начин који би омогућио да се испоштују
одредбе Закона о финансирању политичких активности. (Напомена 5.4.5. - Препорука
број 22)
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
6. Препоручује се Новој странци да води евиденцију о својим члановима, осим у
електронском облику и у писаном облику, односно штампаном облику, у складу са
Законом о политичким странкама. (Напомена 1.3) - Препорука број 1)
7. Препоручује се Новој странци да учини јавно доступним, путем интернета oснивачки
акт странке и остала општа акта. (Напомена 1.7) - Препорука број 2)
8. Препоручује се Новој странци да донесе финансијски план за наредну годину.
(Напомена 4. - Препорука број 6)
5. Захтев за достављање одазивног извештаја
Субјект ревизије Нова странка, Београд, је на основу члана 40. став 1. Закона о
Државној ревизорској институцији, дужан 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
неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора
поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.
Субјект ревизије Нова странка, Београд 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.
На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни
извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица
субјекта ревизије.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј.
провериће истинитости 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.
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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 субјект 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 странке Нове странке
На основу важећег Закона о политичким странкама4, Нова странка је уписана у
Регистар политичких странака који се води у Министарству државне управе и локалне
самоуправе, на регистарском листу број 92, решењем број 00-00-00048/2013-34 од 29. маја
2013. године.
Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије број
00-00-00002/2016-13 од 21. јануара 2016. године уписане су промене података који се односе
на адресу седишта политичке странке.
Нова странка има статус правног лица.
Скраћени назив нове странке је Нова.
Матични број Нове странке је 17849280, а порески идентификациони број 108123333.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште странке је у Београду, Трг Николе Пашића број 1, улаз из Улице Теразије
број 29.
Нову странку представља и заступа председник странке.
Као заступник Нове странке у Регистар политичких странака уписан је Зоран
Живковић из Београда, решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број
00-00-00048/2013-34 од 29. маја 2013. године.
На деветој редовној изборној конференцији Нове странке одржаној 20. маја 2017.
године, за председника странке изабран је Зоран Живковић.
2) Програмски циљеви Нове странке
Програмски циљеви странке одређени Статутом странке су: владавина права; мењање
постојећег стања у Србији искреном посвећеношћу њених чланова; уживање и поштовање
људских права и слобода, без обзира на веру, расу и националност, род, сексуалну
оријентацију, политичко уверење, социјално стање и остала својства; унапређење и јачање
демократских институција; суочавање са прошлошћу, спровођењем закона о лустрацији и
отварањем досијеа тајних служби; рационализација и професионализација јавне управе;
заштита својине; борба против корупције и организованог криминала, методама правне
државе; независно, непристрасно и ефикасно правосуђе; слободно тржиште; пуноправно
чланство у Европској унији; слобода и независност медија; уживање и заштита права мањина;
социјално праведна и одговорна држава; афирмација равноправности полова; веће улагање у
културу, образовање и науку; посебна заштита деце и породице; децентрализација јачањем
локалне самоуправе; остварење суштинске аутономије покрајине; динамичан и трајно одржив
привредни и економски развој; подстицање развоја пољопривреде и стварање услова за добар
живот на селу и заштита и очување животне средине.

4

„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 61/15 – Одлука УС
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3) Евиденције о чланству странке
Статутом је прописано да члан Странке може постати сваки пунолетни држављанин
Републике Србије који добровољно потпише, односно попуни приступницу, прихвати
програм и Статут Странке и који није истовремено члан друге политичке организације.
Чланство у Странци престаје добровољним иступањем из Странке писменим
обавештењем члана надлежном органу Странке о престанку чланства, учлањењем у другу
политичку странку и искључењем из Странке, у дисциплинском поступку предвиђеном овим
Статутом.
Чланом 21. став 4. Закона о политичким странкама прописано је да политичка странка
води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи: лично име и име једног од
родитеља, пребивалиште и адресу и јединствени матични број грађана члана политичке
странке, датум учлањивања у политичку странку и престанку чланства у политичкој странци.
Чланом 21. став 5. наведеног закона 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 Нова странка води јединствену централну базу
података о чланству само у електронском облику, али не и у писаном облику, што није у
складу са одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким странкама.
Налаз: Нова странка води евиденцију о својим чланова само у електронском облику као
јединствену централну базу података, али не и у писаном облику, што није у складу са
одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким странкама.
Ризик: Уколико се води евиденција о члановима странке само у електронском облику, али не
и у писаном облику, повећава се ризик од губитка података о чланству.
Препорука број 1: Препоручује се Новој странци да води евиденцију о својим члановима,
осим у електронском облику и у писаном облику, односно штампаном облику, у складу са
Законом о политичким странкама.
Чланарина и прилози
Статутом Нове странке регулисана је обавеза члана странке да плаћа чланарину у
складу са одуком о висини годишње чланарине коју доноси председништво странке.
На основу члана 16. став 2. тачка 2) Статута странке, председништво странке је на
седници, одржаној 27. маја 2015. године, донело Одлуку о смањењу износа чланарине за 2015.
годину. Висина годишње чланарине која је износила три хиљаде динара смањена је на износ
од једне хиљаде динара, а висина годишње чланарине за незапослене, пензионере и студенте
смањена је са једне хиљаде динара на износ од три стотине динара. За породице које имају
више од једног члана, чланарина за сваког следећег члана се умањује за половину (нпр. 2
члана - 1,5 чланарина, 3 члана - 2 чланарине, 4 члана - 2,5 чланарине, 5 чланова - 3 чланарине,
итд).
Према подацима из финансијских извештаја за 2018. годину Нова странка није имала
исказане 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.
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4) Територијална организација
Странка је организована по територијалном принципу и чине је општинска, градска,
окружна и покрајинска организација. Странка може имати и организације основане у
иностранству.
Територијална организације и деловања Странке уређују се правилником који доноси
Конференција. Странка своју политику спроводи кроз општинску организацију, градску
организацију, окружну организацију и покрајинску организацију.
Организационе јединице локалног и покрајинског карактера самосталне су у
формирању и спровођењу политике која има локални и покрајински карактер у складу са
програмом и статутом Странке.
Општинску организацију Странке чине сви чланови Странке са територије општине.
Општинска организација се формира ради вођења политике Странке на територији општине.
Органи општинске организације су: конференција општинске организације, општински одбор
и председник општинског одбора.
Избори за председника и чланове општинског одбора врше се на непосредним
изборима. Градска организација Странке се формира ради вођења политике Странке на
територији града. Градску организацију чине сви чланови Странке са територије града.
Органи градске организације су: конференција градске организације, градски одбор,
председник градског одбора и потпредседници.
Покрајинска организација Странке се формира ради вођења политике Странке на
територији покрајине. Покрајинску организацију чине сви чланови Странке са територије
покрајине. Органи покрајинске организације су конференција покрајинске организације,
покрајински одбор и председник покрајинског одбора.
Уколико процени да покрајински, окружни, градски, односно општински одбор води
политику супротну програму, Статуту, политици и интересима Странке, Председништво
може суспендовати рад наведених одбора и предложити њихово распуштање на наредној
Конференцији.
Конференција на предлог Председништва одлучује о распуштању покрајинског,
окружног, градског и општинског одбора.
5) Финансирање и имовина странке
Нова странка обезбеђује финансијска средства потребна за обављање страначких
активности, редовног рада и трошкова изборне кампање из јавних и приватних извора. Јавни
извори су 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 су 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 финансирање странке за обављање
страначких активности у 2018. години се обављало из јавних извора (средства из буџета
Републике Србије и буџета јединица локалне самоуправе) и из приватних извора оносно од
чланарина и прилога од правних лица.
Одредбама члана 28. Статута регулисано је да је секретар странке одговаран за
финансијско пословање странке.
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Пословање Нове странке обавља се преко два пословна рачуна за редован ред.
Статутом је уређено да Надзорни одбор контролише приходе странке, употребу
финансијских средстава странке и управљање имовином која је у власништву странке, а да у
случају престанка рада странке, о имовини странке одлучује Конференција.
6) Органи Нове странке
Нова странка, у складу са одредбама члана 11. Статута 5, има следеће органе:
Конференцију, Председништво, Председника, Савет, Статутарну комисију и Надзорни одбор.
Конференција је највиши орган Странке којом председава Председник странке.
Конференција доноси Програм, Статут и утврђује политику и стратегију Странке, утврђује
смернице и ставове и доноси декларације, доноси одлуку о удруживању Странке у шире
савезе у земљи и иностранству, као и о спајању са другим политичким странкама или
организацијама, бира и разрешава председника, потпредседнике, заменика председника,
председника Савета, председника и чланове Статутарне комисије, председника и чланове
Надзорног одбора и секретара, разматра и усваја све извештаје свих органа које бира,
разматра предлоге Савета на првом следећем заседању и доноси пословник о раду.
Председништво је највиши орган странке између две конференције. Председништво
спроводи одлуке Конференције, именује и разрешава повереника странке за територију где не
постоји локална организација, доноси одлуку о висини годишње чланарине, образује сталне и
повремене комисије са одређеним задацима, предлаже сазивање ванредне Конференције,
предлаже измене Статута и доноси општа акта странке, осим ако Статутом није предвиђено
другачије, 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, бира и разрешава секретара Председништва странке.
Председник странке представља, води и заступа странку. Мандат председника траје
четири године. Председник предлаже заменика председника странке, из редова
потпредседника Странке, сазива Конференцију по сопственој иницијативи или на предлог
овлашћеног предлагача, предлаже Председништву и Конференцији Изборни програм,
предлаже кандидата за секретара странке, предлаже кандидата за секретара Председништва
странке, подноси извештај Конференцији, управља и руководи странком у складу са законом,
Програмом и Статутом странке, сазива и председава седницама Председништва странке,
може да делегира потпредседницима странке овлашћења из своје надлежности, даје
пуномоћје за заступање странке пред судом или другим органом и обавља и друге послове
које му повери Конференција странке.
Савет Странке је политичко-стручно тело које се бави предлагањем и развијањем
страначке политике. Председника Савета странке предлаже Председништво или једна петина
чланова Конференције, а бира и разрешава Конференција. Мандат председника Савета
странке траје четири године. Савет странке утврђује предлоге политичких ставова између две
Конференције, предлаже Конференцији политику странке, предлаже председнику Изборни
програм странке, доноси пословник о свом раду и врши друге послове које му повере
Конференција и Председништво.
Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта странке, даје мишљење о
предлозима измена и допуна Статута, као и о свим другим општим актима, одлучује о
усклађености одлука органа Странке са Статутом и законом, решава сукоб надлежности
органа у Странци, када Статутом није другачије одређено, одлучује у другом степену
5

Статут Нове странке од 08.10.2016. године
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дисциплинског поступка, подноси извештај Конференцији, доноси Пословник о свом раду,
врши и друге послове које јој повере конференција и председништво. Тумачење Статутарне
комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке.
Надзорни одбор Странке је контролно-надзорни орган странке. Надзорни одбор
контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава странке и управљање
имовином која је у власништву странке или којом странка располаже по другом основу и
доноси Пословник о свом раду. Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Конференцији.
Мандат Надзорног одбора је четири године.
Секретар странке руководи радом администрације и одговаран је за финансијско
пословање Странке. Секретар подноси извештај председнику и Конференцији. Секретара
бира Конференција на предлог Председника а именује га Председништво. Мандат секретара
странке је четири године.
Форум младих Странке је добровољна омладинска организација чланова странке
између 18 и 30 година старости. Клуб сениора Странке је добровољна организација чланова
странке од 60 и више година старости.
Први избор органа Странке врши Оснивачка скупштина на предлог Иницијативног
одбора поштујући родну, старосну и територијалну заступљеност потписника прелиминарне
приступнице.
Оснивачку скупштину сазива Иницијативни одбор и предлаже дневни ред. Сазивање и
ток Оснивачке скупштине уређују се Пословником о раду Оснивачке скупштине. Оснивачку
скупштину чине делегати које именује Иницијативни одбор.
Чланови Иницијативног одбора су лица која су писмено изразила вољу да подрже
оснивање странке и која су учествовала у припреми Оснивачке скупштине, у прикупљању
потписа за оснивање странке и у припремању аката и Програма странке.
Први избор органа територијалних одбора врши
територијалног одбора на предлог Председништва Странке.

оснивачка

конференција

7) Општи акти странке Нове странке
Опште акте Нове странке доноси Председништво, изузев кад је Статутом прописано да
акт доноси други орган Странке.
Општи акти странке су: Статут, Правилник о територијалној организацији, Правилник
о изборима у странци, Правилник о изборима територијалних одбора Нове странке,
Правилник о изборима за председника и потпредседнике Нове странке, Правилник о
непосредном избору за председника и чланове градског одбора Нове странке, Правилник о
чланарини и прилозима, Правилник о дисциплинској одговорности, Правилник о Форуму
младих и Правилник о раду Клуба сениора.
Нацрте аката странке припрема Статутарна комисија. Акти Странке доносе се већином
гласова присутних чланова тела или органа који их доноси, изузев када је Статутом другачије
предвиђено.
Пословнике о раду доноси онај орган Странке, односно онај одбор чији се рад
пословником уређује.
Одредбама члана 16. Закона о политичким странкама прописано је да је политичка
странка дужна да учини јавно доступним путем интернета оснивачки акт, лично име
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заступника политичке странке, програм, статут и друге опште акте политичке странке, ако их
доноси.
У поступку ревизије утврђено је да на интернет страници политичке странке
www.novastranka.rs, нити на други начин путем интернета, нису јавно објављени oснивачки
акт странке и сви усвојени општи акти, што није у складу са одредбама члана 16. Закона о
политичким странкама.
Нова странка је учинила јавно доступним путем интернета следећа општа акта: Статут,
Пословник Конференције странке, Правилник о територијалној организацији, Правилник о
изборима за председника и потпредседнике Нове странке, Правилник о непосредном избору
за председника и чланове општинског одбора Нове странке.
Налаз: Нова странка није путем интернета учинила јавно доступним оснивачки акт и
следеће опште акте странке: Правилник о изборима територијалних одбора Нове странке,
Правилник о чланарини и прилозима, Правилник о дисциплинској одговорности,
Правилник о Форуму младих и Правилник о раду Клуба сениора, што није у складу са
одредбама члана 16. Закона о политичким странкама.
Ризик: Тиме што Нова странка није учинила јавно доступним путем интернета оснивачки
акт и друге опште акте странке повећава се ризик од недоступности података о политичкој
странци.
Препорука број 2: Препоручује се Новој странци да учини јавно доступним, путем
интернета oснивачки акт странке и остала општа акта.
8) Улози оснивача
На дан 31. децембар 2018. године Нова странка је исказала у финансијским
извештајима за 2018. годину нераспоређени вишак прихода над расходима у износу од 703
хиљаде динара као и вишак расхода над приходима у износу од 930 хиљада динара.
9) Финансијски извештаји за 2018. годину
(1) Разврставање
Нова странка је разврстана као микро правно лице, што је примењено на финансијско
извештавање за 2018. годину, у складу са одредбама члана 6. Закона о рачуноводству6.
2) Усвајање финансијских извештаја
Финансијске извештаје за 2018. годину усвојио је Председник Нове странке
доношењем одлуке од 28. 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 нити другим интерним општим актом странке није одређена надлежност
ниједног органа странке за усвајање годишњих финансијских извештаја.

6

„Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18
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Налаз: Статутом Нове странке 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.
Препорука број 3: Препоручује се Новој странци да Статутом одреди надлежни орган за
усвајање финансијског извештаја странке.
10) Информатичка инфраструктура
Нова странка није доставила попуњене упинике о рачунарском информационом
систему.
11) 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 7 и члана 10.
став 1. тачка 10. Закона о Државној ревизорској институцији.
Ревизију правилности пословања обавља Државна ревизорска институција, у складу са
одредбама 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 Нове странке,
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.
Руководство странке одговорно је за успостављање организационе структуре која
7
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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 Нове странке у 2018. години је уређен интерним општим
актима. Конференција Нове странке донела је Статут (датум последње измене од октобра
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.
Нова странка је својим Статутом уредила да Надзорни одбор контролише приходе
странке, употребу финансијских средстава странке и управља имовином која је у власништву
или којом странка располаже по другом основу, да врши контролу финансијског пословања и
да подноси Извештај Конференцији о пословању странке два пута годишње.
Статутом је такође уређено да покрајинске, окружне, градске и општинске
огранизације једном годишње подносе Извештај о финансијском пословању секретару и
Надзорном одбору.
У поступку ревизије није презентован Извештај о пословању странке у 2018. години
који Надзорни одбор доставља Конференцији нити Извештај о финансијском пословању који
покрајинска, окружне, градске и општинске огранизације достављају секретару и Надзорном
одбору странке.
Одредбама члана 31. ст. 2 и 5. 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.
Овлашћено лице потписује све финансијске извештаје политичког субјекта и одговорно
вођење евиденције у вези са финансирањем политичког субјекта.
У скаду са наведеним законским одредбама странка је Статутом уредила да је секретар
одговорно лице за финансијско пословање странке, подношење извештаја и вођење књига
странке у складу са рачуноводственим прописима.
На деветој редовној изборној конференцији Нове странке, одржаној 20. маја 2017.
године, изабран је Секретар Странке.
Одредбама члана 48. Закона о раду8, прописано је да директор, односно други законски
заступник послодавца може да заснује радни однос на неодређено или одређено време и да се
радни однос заснива уговором о раду, да се међусобна права, обавезе и одговорности
8

„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење
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директора, односно заступника који није засновао радни однос и послодавца уређују
уговором.
Нова странка није уговором уредила међусобна права, обавезе и одговорности странке
и лица одговорног за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига, а које те
послове обавља без заснивања радног односа.
Налаз: Нова странка није уговором уредила међусобна права, обавезе и одговорности
странке и лица одговорног за заступање странке, одговорног за финансијско пословање,
подношење извештаја и вођење књига што није у складу са одредбама члана 48. Закона о
раду.
Ризик: Уколико се уговором не уреде међусобна права, обавезе и одговорности лица које је
одговорно за подношење извештаја и вођење књига, указује да постоји ризик од израде
непоузданих финансијских извештаја и пословања које није у складу са прописима.
Препорука број 4: Препоручује се Новој странци да уговором уреди међусобна права,
обавезе и одговорности лица одговорног за финансијско пословање 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.
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.
У поступку ревизије утврђено је да Нова странка није донела општи акт којим се
уређује организација рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као
и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, супротно одредбама
члана 7. став 1. Закона о рачуноводству.
Осим наведеног, у поступку ревизије није презентован Извештај о пословању странке
у 2018. години који Надзорни одбор доставља Конференцији нити Извештај о финансијском
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пословању који покрајинска, окружне, градске и општинске огранизације достављају
секретару и Надзорном одбору странке.
Налаз: Нова странка није успоставила адекватан систем интерне контроле и уредила
организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и
спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, што није у складу са
одредбама члана 7. став 1. Закона о рачуноводству.
Ризик: Недостаци у систему интерних контрола повећавају ризик од израде непоузданих
финансијских извештаја и ризик од пословања које није у складу са прописима.
Препорука број 5: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин који спречава пословање које
није у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима и спречава састављање
непотпуних и непоузданих финансијских извештаја.
4) Информисање и комуникација
Рачуноводствени систем представља основну
функционисање система рачуноводственог информисања.

претпоставку

за

ефикасно

У поступку ревизије утврђено је следеће:
1) Нова странка
информационом систему.

није

доставила

попуњене

упитнике

о

рачуноводственом

2) Нова странка 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.
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.
6) Интерна ревизија
Странка нема успостављену и организовану интерну ревизију.
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.
Одредбама члана 64. став 5. Статута регулисано је да председник странке предлаже
председништву финансијски план, а да председништво странке усваја финансијски план
најкасније до 30. децембра текуће године за идућу календарску годину.
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У поступку ревизије утврђено је да Нова странка није донела финансијски план
странке за 2018. годину.
Налаз: Нова станка није донела финансијски план за 2018. годину, што није у складу са
одредбама члана 64. став 5. Статута.
Ризик: Недоношење финансијског плана, повећава ризик од неправилног финансијског
управљања средствима добијених из јавних и приватних извора.
Препорука број 6: Препоручује се Новој странци да донесе финансијски план за наредну
годину.
5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
5.1. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА
Нова странка 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 лица9, Правилником о
Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица10 и Правилником
о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица11.
Нова странка није имала у 2018. години општи акт којим се уређују рачуноводство и
рачуноводствене политике. Веза, Напомена 5.2.
(1) Састављање финансијских извештаја за 2018. годину
Финансијске извештаје за 2018. годину усвојио је Председник Нове странке
доношењем одлуке од 28.02.2019. године.
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2018. годину, потписани квалификованим
електронским потписом законског заступника – председника Нове странке, достављени су
Агенцији за привредне регистре – Регистру финансијских извештаја дана 01.07.2019. године и
евидентирани под бројем ФИН 213512/2019, 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
28.02.2019. године донео Одлуку о расподели добити исказане у годишњим финансијском
извештају за 2018. годину, која је достављена Агенцији за привредне регистре по усвојеном
финансијском извештају за 2018. години.
(1) Састављање годишњег извештаја о пословању за 2018. годину
Нова странка 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.

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

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

(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 субјекта12, 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.
У поступку ревизије утврђено је да Нова странка није поднела Агенцији за борбу
против корупције Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, Извештај о прилозима и
имовини, нити је прибавила мишљење овлашћеног ревизора што није у складу са одредбама
члана 28. Закона о финансирању политичких активности.
Нова странка 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.
Налаз: Нова странка није поднела Агенцији за борбу против корупције Годишњи
финансијски извештај за 2018. годину, Извештај о прилозима и имовини, нити је прибавила
мишљење овлашћеног ревизора што није у складу са одредбама члана 28. Закона о
финансирању политичких активности.
Ризик: Неподношење Годишњег финансијског извештаја, Извештаја о прилозима и имовини
као и мишљења овлашћенога ревизора доводи до ризика од нетранспаретности односно
недоступности података о политичкој странци.
Препорука број 7: Препоручује се Новој странци да поднесе Агенцији за борбу против
корупције Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, Извештај о прилозима и имовини,
са прибављеним мишљењем овлашћеног ревизора.
(2) Организација рачуноводства
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја Нова странка није
регулисала уговором о вођењу пословних књига и пружању рачуноводствених услуга.
У поступку ревизије утврђено је да Нова странка није исказала трошкове за
књиговодствене услуге.

12

„Службени гласник РС“, број 7/16
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Налаз: Нова станка вођење пословних књига и финансијских извештаја није регулисала
Уговором о вођењу пословних књига и пружању рачуноводствених услуга и није исказала
трошкове за књиговодствене услуге и обавезе према добављачу, што није у складу са
одредбама члана 7. став 1. Закона о рачуноводству.
Ризик: Пропуштањем евидентирања пословних промена у пословним књигама повећава се
ризик од погрешног исказивања позиција у финансијским извештајима и ризик од састављања
непоузданих финансијских извештаја.
Препорука број 8: Препоручује се Новој странци да закључи Уговор о вођењу пословних
књига и пружању рачуноводствених услуга.
(3) Пословне књиге и рачуноводствене исправе
Евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, приходима,
расходима и резултату пословања Нове странке 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.
5.2.РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ
Рачуноводствене политике су посебна начела, правила и пракса који служе за
припремање и приказивање финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству,
Статутом и прописима о финансирању политичких активности.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству је регулисано да правна лица односно
предузетници, општим актом, у складу са овим законом, између осталог утврђују и
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 врши признавање, вредновање, презентацију
и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима у складу са законом,
другим прописом, овим правилником и својим актом о рачуноводственим политикама.
Одредбама члана 6. наведеног правилника прописано је следеће: да су
рачуноводствене политике специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које
пословни субјект примењује при састављању и презентацији финансијских извештаја, да при
избору рачуноводствених политика пословни субјект треба да се придржава општих
рачуноводствених начела, принципа и правила вредновања који су прописани овим
правилником и који су применљиви на конкретну трансакцију, а да у случају када за
конкретну ситуацију и трансакцију нису прописана одговарајућа начела и правила
одредбама овог правилника, пословни субјект може применити критеријуме за признавање и
вредновање имовине, обавеза, прихода и расхода и резултата пословања који су прописани
Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња предузећа.
Нова странка није интерним актом уредила рачуноводствене политике, односно
специфичне принципе и правила који се примењују при састављању и презентацији
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финансијских извештаја.
Налаз: Нова странка није својим општим актом уредила рачуноводствене политике,
односно специфичне принципе и правила који се примењују при састављању и
презентацији финансијских извештаја, што није у складу са одредбама члана 7. Закона о
рачуноводству и чл. 3. и 6. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица.
Ризик: Уколико Нова странка општим актом не уреди своје рачуноводствене политике на
прописан начин, може доћи до погрешног признавања и вредновања наведених позиција у
финансијским извештајима, услед чега се нетачно приказује финансијски положај странке
у целини.
Препорука број 9: Препоручује се Новој странци да својим општим актом уреди
рачуноводствене политике у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних 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 13 (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 прописано је 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
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 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 прописано 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.

13
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За организацију и правилност пописа одговорно је лице из члана 32. став 3. Закона о
рачуноводству (члан 4. наведеног Правилника).
У Билансу стања на дан 31. децембар 2018. године, приказана је имовина странке у
износу од 19 хиљада динара и обавезе из пословања у износу од 246 хиљадa динара.
Имовина Нове странке која је предмет пописа према наведеном правилнику обухвата:
готовинске еквиваленте и готовину.
Обавезе које су предмет пописа јесу краткорочне финансијске обавезе и обавезе према
добављачима.
У поступку ревизије је утврђено да Нова странка није извршила годишњи попис
имовине у износу од 19 хиљада динара и обавеза у износу од 246 хиљада динара исказаних у
Билансу стања на дан 31. децембар 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, 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.
Налаз: Нова странка није извршила годишњи попис имовине у износу од 19 хиљада динара и
обавеза у износу од 246 хиљада динара исказаних у Билансу стања на дан 31. децембар 2018.
године, односно није утврдила стварно стање, нити је извршила усклађивање
књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем на дан биланса, на начин
прописан одредбама члана 16. Закона о рачуноводству и чл. 2, 4, 9, 12. и 13. Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем.
Ризик: Невршење редовног годишњег пописа имовине и обавеза, указује да постоји ризик од
нетачног исказивања имовине и обавеза у пословним књигама и финансијским извештајима
странке на дан биланса стања.
Препорука број 10: Препоручује се Новој странци да изврши годишњи попис имовине и
обавеза у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
5.3.1. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24)
31.12.2018.
Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни
Благајна
Свега

19
19

у 000 динара
31.12.2017.
50
50

У пословним књигама Нове странке исказано је стање готовине у износу од 19 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 и приватних извора за финансирање редовног рада Нове
странке, у складу са Законом о финансирању политичких активности;
- исплате обавеза према добављачима, готовинске исплате и др.
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Увидом у пословне евиденције Нове странке утврђено је да иста није евидентирала
промете шест банковних извода из 2018. године, који се односе на рачун Нове странке који се
води код Управе за трезор. Ревизору нису презентовани поменути изводи због чега није могао
бити утврђен износ уплаћених и исплаћених новчаних средстава, која нису евидентирана у
пословним књигама.
Увидом у добијене конфирмације и последње изводе рачуна код Комерцијалне банке и
Управе за трезор Министарства финансија, утврђено је да стање на наведеним рачунима на
дан 31.12.2018. године износи 45 хиљада динара, док је Нова странка у пословним књигама
исказала 19 хиљада динара. Утврђене разлике дате су у следећем прегледу:
у 000 динара
Износ у пословним
Потврђен
Број рачуна
Намена рачуна књигама на дан
износ на дан Разлика
31.12.2018.
31.12.2018.
840-0000016618763-93
Редован рад
3
4
1
205-0000000197107-79
Редован рад
16
41
25
Укупно:
45
26
19
Благајна
Нова странка није водила дневник благајне нити је у пословним књигама исказала
рачун благајне иако је у току 2018. године евидентирала подизање готовине у износу од 747
хиљада динара.
Нова странка је у 2018. години евидентирала подизање готовине са текућег рачуна у
износу од 747 хиљада динара на прелазном рачуну новчаних средстава. Поменуте исплате
готовине нису евидентиране преко рачуна благајне нити су евидентиране у дневнику благајне
као помоћној књизи. Налогом за књижење од 31.12.2018. године без веродостојних
рачуноводствених исправа Нова странка је евидентирала смањење прелазног рачуна новчаних
средстава за износ подигнуте готовине од 747 хиљада динара, смањење прихода из јавних
извора за 819 хиљада динара и за разлику у износу од 72 хиљада динара формирала обавезе
по основу позајмице. Како у поступку ревизије нису достављене рачуноводствене исправе на
основу којих је евидентирана ова пословна промена, нити је извршен редован годишњи попис
имовине и обавеза нисмо имали довољно адекватних доказа на основу којих би потврдили
исказано стање готовине у благајни.
Одредбама члана 11. 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 17. ст. 6. и 9. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица регулисано је да се на рачуну благајне исказују
динарске уплате и исплате готовог новца, а на рачуну девизне благајне уплате и исплате
ефективног страног новца.
Одредбама члана члана 12. став 3. Закона о рачуноводству прописано је да се пословне
књиге воде на начин који треба да омогући контролу улазних података, исправности унетих
података, чување 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.
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Налаз: У поступку ревизије готовине и готовинских еквивалената утврђено је следеће:
-

нису достављене рачуноводствене исправе на основу којих је евидентирано
смањење на прелазном рачуну новчаних средстава у износу од 747 хиљада динара,
нити је извршен редован годишњи попис готовине и готовинских еквивалената;

-

није вођен дневник благајне нити је у главној књизи исказан рачун благајне и

-

није у пословним књигама евидентиран промет шест банковних извода рачуна који
се водe код Управе за трезор,

услед чега нисмо имали довољно адекватних доказа на основу којих би потврдили
исказано стање готовине у благајни и стање новчаних средстава на текућим рачунима.
Ризик: Недостављање рачуноводствених исправа и неевидентирањем свих извода са
рачуна као и нетачно исказивање стања готовине у финансијским извештајима указује на
ризик да у пословним књигама нису евидентиране све пословне промене као и да нису
евидентиране у тачном износу.
Препорука 11: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди чување
рачуноводствених исправа и евидентирање свих пословних промена на позицији
готовински еквиваленти и готовина.

5.3.2. Нераспоређени вишак прихода над расходима (група рачуна 34)

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

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

703
703

0
0

Нераспоређени вишак прихода над расходима у износу од 703 хиљаде динара се
односи на нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године, који се исказује у
Билансу успеха текуће године.
Председник Нове странке је дана 28.02.2019. године, донео Одлуку о расподели
исказане добити у годишњем финансијском извештају за 2018. годину који се распоређује за
покриће губитка из предходних година.
5.3.3. Вишак расхода над приходима (група рачуна 35)

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

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

930
930

930
930

Нова странка је у финансијским извештајима за 2018. годину приказала вишак расхода
над приходима у износу од 930 хиљада динара који се односи на вишак расхода над
приходима остварен ранијих година.
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5.3.4. Краткорочне финансијске обавезе (група рачуна 42)

Краткорочне финансијске обавезе
Остале краткорочне финансијске обавезе
Свега:

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

122
122

305
305

Краткорочне финансијске обавезе у износу од 122 хиљаде динара се односе на обавезе
према члану друштва по основу позајмице. Државној ревизорској институцији није
презентован Уговор о позајмици на основу кога су у пословним књигама евидентиране
обавезе према члану друштва по основу позајмице. Одредбама члана 8. Закона о
рачуноводству прописано је да се књижење пословних промена на рачунима правних лица
врши на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
Налаз: Нова странка у поступку ревизије није презентовала веродостојну документацију на
основу које су краткорочне финансијске обавезе у износу од 122 хиљаде динара евидентиране
у пословним књигама, што није у складу са чланом 8. Закона о рачуноводству.
Ризик: Књижење пословних промена без веродостојних рачуноводтвених исправа указује на
ризик да пословне књиге не приказују истинито положај субјекта ревизије.
Препорука 12: Препоручује се да Нова странка успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин који спречава евидентирање
пословних промена без веродостојних рачуноводствених исправа.
5.3.5. Обавезе из пословања (група рачуна 43)

Обавезе из пословања
Добављачи у земљи
Свега:

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

124
124

675
675

Добављачи у земљи имају следећу структуру:
у 000 динара
Добављач
Градска управа Београд, Београд
ЈП Пословни простор, Нови Сад
Еко Serbia, Београд
Готовински рачуни
OMV Србија, Београд
ВИП, Београд
Eko Petrol, Београд
Beta Press, Београд
Љубић Роберт
Електропривреда Србија, Београд
Петица Маркетинг Центар, Ниш
Ninamedia kliping, Нови Сад
Град Пожаревац, Пожаревац
Фалкон, Београд

299
243
188
185
163
18
(416)
(132)
(120)
(67)
(72)
(57)
(42)
(38)
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Вендинг, Београд
Универекспорт, Нови Сад
Остали добављачи у земљи
Укупно:

(35)
(31)
52
214

Обавезе из пословања, у износу од 214 хиљаде динара се односе на обавезе према
добављачима за извршене услуге и испоручена добра за потребе редовног рада.
Усаглашавање обавеза и независне конфирмације
Одредбма члана 18. став 1. Закона о рачуноводству, прописано је да су правна лица и
предузетници дужни да пре састављања финансијских извештаја, усагласе међусобна
потраживања и обавезе што се доказује одговарајућом исправом.
Нова странка није усагласила обавезе на дан 31. децембар 2018. године, што није у
складу са одредбама члана 18. став 1. Закона о рачуноводству, нити је је извршила попис
наведених обавеза. (Веза напомена 5.3.)
У циљу прибављања ревизијских доказа ради изражавања мишљења о финансијским
извештајима и правилности пословања Нове странке у складу са релевантним ISSAI/ISA
стандардима, Државна ревизорска институција је у поступку ревизије, упутила захтеве за
независну потврду стања обавеза/потраживања (конфирмацију) за 13 добављача, како је
приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Стање
Више
Мање
Конфир
ГК*
исказане
исказане
Ред.
мација
Назив добављача
31.12.2018.
обавезе
обавезе
бр.
1
2
1-2
1-2
1. Градска управа Београд, Београд
299
Није враћена
2. ЈП Пословни простор, Нови Сад
243
Није враћена
3. Еко Serbia, Београд
188
Није враћена
4. OMV Србија, Београд
163
Није враћена
5. Beta Press, Београд
(132)
165
297
6. Електропривреда Србија, Београд
(67)
Није враћена
7. Петица Маркетинг Центар, Ниш
(72)
Није враћена
8. Ninamedia kliping, Нови Сад
(57)
Није враћена
9. Град Пожаревац, Пожаревац
(42)
28
70
10. Фалкон, Београд
(38)
Није враћена
11. Вендинг, Београд
(35)
48
83
12. Универекспорт, Нови Сад
(31)
24
55
13. ВИП, Београд
18
69
51
*ГК – Главна књига
Налаз: Нисмо се уверили у висину обавеза према добављачима исказаних у пословним
књигама Нове странке у укупном износу од 214 хиљаде динара, јер обавезе нису усаглашене,
нити потврђене по захтеву за екстерном потврдом салда од Државне ревизорске институције.
Ризик: Неусаглашене обавезе према добављачима указују на ризик од нетачног исказивања
обавеза у пословним књигама и финансијским извештајима странке на дан биланса стања.
Препорука број 13: Препоручује се Новој странци да предузме мере у циљу усаглашавања
стања обавеза према добављачима исказаног у пословним књигама са стварним стањем.
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5.4. БИЛАНС УСПЕХА
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Приходи
Приходи од чланарина и чланских доприноса
Приходи по посебним прописима из буџета и осталих
извора
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.
Приходи од нефинансијске имовине
Свега:

-

-

-

-

4.612
163
4.775

5.381
29
5.410

У финансијским извештајима Нове странке исказани су приходи од донација, дотација,
субвенција и сл. у износу од 4.612 хиљада динара, од чега се на приходе из јавних средстава
(буџета Републике Србије, буџета града и локалних самоуправа) односи 4.446 хиљада динара,
а на приходе из приватних извора 166 хиљада динара.
Приходи од нефинансијске имовине у износу од 163 хиљада динара, се у потпуности
односе на приватне изворе и чине их уплате физичких лица у износу од 143 хиљада динара и
уплате правних лица у износу од 40 хиљада динара.
5.4.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (рачуни групе 64)
ПРИХОДИ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
Одредбама члана 3-7. Закона о финансирању политичких активности, политичком
субјекту је дато право на финансирање политичке активности из јавних извора и то из
средстава буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне
самоуправе, као и из приватних извора које чине чланарина, прилог, наследство, легат,
приход од имовине и задуживања код банака и других организација у Републици Србији.
a) Приходи из републичког буџета
У 2018. години Нова странка је исказала приходе из буџета Републике Србије у
укупном износу од 4.055 хиљада динара по основу финансирања редовног рада Нове странке,
уплатама од стране министарства надлежног за послове финансија које врши пренос
сразмерног дела средстава политичким субјектима сваког месеца, до десетог у месецу за
претходни месец. Средства за редован рад су пренета на рачун за редован рад Нове странке
код Министарства финансија, Управа за трезор.
Увидом у допис Секретаријата Министарства финансија утврђено је да је Новој
странци по основу финансирања редовног рада из буџета Републике Србије пренет износ од
4.866 хиљада динара, док је у пословним књигама по истом основу исказан износ од 4.055
хиљада динара, односно Нова странка у финансијским извештајима за 2018. годину није
исказала приходе у износу од 811 хиљада динара. Ова разлика се односи на две једнаке
месечне уплате у јуну и јулу месецу 2018. године које нису евидентиране као приход већ су
евидентиране на прелазном рачуну готовине и на жиро рачуну са кога је подигнут готовински
износ од 747 хиљада динара без веродостојне рачуноводствене исправе. – веза: тачка 5.3.1.
Напомена.
Одредбама члана 17. Закона о финансирању политичких активности је утврђен начин
остваривања прихода за финансирање редовног рада парламентарних политичких странака и
расподела тих средстава из буџета Републике Србије. Средства су уплаћена у месечним
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износима на рачун за редован рад са рачуна извршења буџета Републике Србије
(Министарства финансија).
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 јединица локалне самоуправе.
Одредбама члана 20. став 1. Закона о финансирању политичких активности прописано
је да се средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују у години
у којој се одржавају редовни избори, у износу од 0,07% пореских прихода буџета Републике
Србије, пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно пореских прихода буџета
јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси. Одредбама члана 20. став 2.
Закона о финансирању политичких активности прописано је да су у случају одржавања
ванредних избора, надлежни органи дужни да обезбеде средства предвиђена у ставу 1. овог
члана.
Одредбама члана 5. Закона о буџетском систему14 прописано је, да уколико се
поједини приходи и примања, расходи и издаци, као и буџет локалне власти утврђују
релативно, као проценат буџета или расхода буџета Републике Србије, њихов износ, односно
висина утврдиће се примењујући, као основицу расходе који се финансирају из пореских
прихода.
b) Приходи из буџета општина
Приходи из буџета јединица локалне самоуправе у износу од 174 хиљада динара се у
целости односе на средства за финансирање редовног рада.
У наставку се даје преглед остварених прихода из буџета јединица локалне самоуправе
по намени финансирања:
Остварени приходи Нове странке из буџета општина/градова – редован рад/избори

Редован рад
Град – Сремска Митровица
Општина – Параћин
Укупно

Износ
147
27

Избори
Град - Сремска Митровица
Општина - Параћин

174

у 000 динара
Износ
Укупно
147
27
-

174

Увидом у изводе рачуна Нове странке код Управе за трезор Министарства финансија
утврђено је да је Новој странци по основу финансирања редовног рада из буџета града
Сремска Митровица пренет износ од 161 хиљада динара, а по истом основу је Нова странка у
пословним књигама исказала износ од 147 хиљада динара, односно у финансијским
извештајима за 2018. годину није исказала приходе у износу од 14 хиљада динара. Ова
разлика се односи на једну месечну уплату у фебруару месецу 2018. године која није
евидентирана као приход већ је евидентирана на прелазном рачуну готовине и на жиро
рачуну.

14

„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013
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c) Приходи из буџета града и градских општина Београда
Приходи из буџета града и градских општина Београда у износу од 217 хиљада динара
се у целости односи на средства за финансирање редовног рада.
У наставку се даје преглед остварених прихода по наведеним основима - по намени
финансирања:
Остварени приходи из буџета града и градских општина Београда редован рад/избори

Извор прихода
Град Београд
Свега
Градска општина – Чукарица
Градска општина – Звездара
Градска општина – Врачар
Свега
Укупно

Редован рад
189
189
13
8
7
28
217

Избори
-

у 000 динара
Укупно
189
189
13
8
7
28
217

Приходи у износу од 217 хиљада динара остварени су у складу са одредбама члана 17.
Закона о финансирању политичких активности којима је утврђен начин остваривања прихода
за финансирање редовног рада политичких странака и расподела тих средстава из буџета
града и градских општина Београда. Пренос средстава је извршен у месечним износима са
рачуна извршења буџета града и градских општина Београда на рачун отворен за ове намене
код Министарства финансија, Управе за трезор (рачун за редован рад).
Нова странка је на групи рачуна 64 - Приходи из од донација, дотација, субвенција и
сл. евидентирала приходе из јавних средстава (буџета Републике Србије, буџета града и
локалних самоуправа) уместо да исте евидентира на рачунима 632 и 639 - Приходи по
посебним прописима из буџета и осталих извора.
Одредбама члана 45. став 4. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица регулисано је да се на рачуну 632 - Приходи по
посебним прописима из буџета, исказују приходи остварени из буџета у складу са износима
утврђеним по посебним прописима.
Налаз: Нова странка је у финансијским извештајима потценила приходе у укупном
износу од 825 хиљада динара и на позицији приходи од донација, дотација, субвенција и
сл. евидентирала приходе из јавних средстава (буџета Републике Србије, буџета града и
локалних самоуправа) уместо да исте евидентира на позицији приходи по посебним
прописима из буџета и осталих извора, што није у складу са чланом 7. став 1. и чланом 12.
став 3. Закона о рачуноводству и чланом 45. став 4. Правилника о Контном оквиру и
садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица.

Ризик: Неевидентирањем свих прихода указује на ризик да у пословним књигама нису
евидентиране све пословне промене као и да нису евидентиране у тачном износу.
Препорука 14: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање
свих пословних промена у вези прихода из јавних извора на прописаним рачунима.
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ПРИХОДИ ИЗ ПРИВАТНИХ ИЗВОРА
a) Приходи од прилога правних лица
Нова странка је у 2018. години евидентирала приходе по основу прилога од једног
правног лица у износу од 80 хиљада динара у четири једнаке месечне рате од јануара до
априла 2018. године. Наведени износ је евидентиран без веродостојне рачуноводствене
исправе (уговора о донацији и др.). Износ од 40 хиљада динара је евидентиран на позицији
приходи од донација, дотација, субвенција и сл. док је преостали износ од 40 хиљада динара
евидентиран на позицији приходи од нефинансијске имовине.
Одредбама члана 9. став 3. Закона о финансирању политичких активности прописано
је да је давалац прилога, који обавља привредну делатност, дужан да приликом давања
прилога, а најкасније наредног дана од дана давања прилога, достави политичком субјекту
своју изјаву или потврду надлежног органа да је измирио све обавезе по основу јавних
прихода, као и изјаву да не врши нити да је у последње две године вршио делатност од
општег интереса по основу уговора. Такође је прописано да је правно лице - давалац прилога
дужно да достави и податке о својој власничкој структури као и да је давалац прилога дужан
да, најкасније у року од три дана од дана давања прилога, достави политичком субјекту своју
изјаву да није прекорачио максималну вредност давања из члана 10. ст. 1. и 2. овог закона.
Одредбама члана 10. ст. 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности
прописано је да се давање чија је вредност на годишњем нивоу већа од једне просечне
месечне зараде јавно објављује као и да је политички субјекат дужан да давање из става 3.
овог члана објави на свом веб-сајту у року од осам дана од дана када је вредност давања
премашила износ једне просечне месечне зараде.
Одредбама члана 15. ст. 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности
прописано је да прилог за који није достављена документација прописана чланом 9. став 3.
овог закона, као и давања преко износа прописаног у члану 10. овог закона политички
субјекат је дужан да врати даваоцу у року од 15 дана од дана пријема прилога као и да у
случају да се средства из става 3. овог члана не могу уплатити на рачун даваоца прилога,
средства се уплаћују на рачун буџета Републике Србије.
Одредбама члана 47. став 1. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица регулисано је да се на рачунима групе 65 - Приходи од
нефинансијске имовине исказују приходи према називима рачуна ове групе.
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Налаз: Нова странка је евидентирала приходе по основу прилога од једног правног лица у
износу од 80 хиљада динара од чега 40 хиљада динара на позицији приходи од
нефинансијске имовине:
-

без веродостојне рачуноводствене исправе,
без прибављања изјаве или потврде надлежног органа да је давалац прилога измирио
све обавезе по основу јавних прихода,
без изјаве даваоца прилога да не врши нити да је у последње две године вршио
делатност од општег интереса по основу уговора,
без података о власничкој структури даваоца прилога,
без изјаве даваоца прилога да није прекорачио максималну вредност давања,
без јавног објављивања давања чија је вредност на годишњем нивоу већа од једне
просечне месечне зараде на свом веб-сајту
и исти није вратила даваоцу у року од 15 дана од дана пријема прилога,

што није у складу са чланом 9. став 3, чланом 10. ст. 3. и 4. и чланом 15. ст. 3. и 4. Закона о
финансирању политичких активности, чланом 7. став 1. и чланом 12. став 3. Закона о
рачуноводству и чланом 47. став 1. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица.
Ризик: Евидентирањем прилога без веродостојне рачуноводствене исправе, на
неодговарајућим рачунима, без прибављених законом прописаних изјава и обелодањивања
на веб-сајту, као и не враћањем истих када се стекну законом прописани услови указује на
ризик да пословне књиге не приказују истинито положај субјекта ревизије.
Препорука 15: Препоручује се Новој странци да обезбеди евидентирање прилога од
правних лица у складу са прописима или да исте врати даваоцима прилога.

Приходи без веродостојних рачуноводствених исправа
Нова странка је у 2018. години евидентирала приходе на позицији Приходи од
донација, дотација, субвенција и сл. књижењем два извода рачуна Комерцијалне банке из
јануара месеца 2018. године без веродостојних рачуноводствених исправа у износу од 126
хиљада динара. Наведени износ се односи на две уплате физичких лица у готовини на рачун
Нове странке код Комерцијалне банке у износу од 76 и 50 хиљада динара. Ревизор није могао
да се увери да поменути износ представља приход Нове странке.
Налаз: Нова странка је евидентирала као приход две готовинске уплате у износу од 126
хиљада динара без веродостојних рачуноводствених исправа, што није у складу са чланом
8. Закона о рачуноводству, због чега ревизор није могао да се увери да је наведени износ
представља приход Нове странке.
Ризик: Евидентирањем прихода без веродостојне рачуноводствене исправе, указује на
ризик да пословне књиге не приказују истинито положај субјекта ревизије.
Препорука 16: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање
прихода на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
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5.4.2. Приходи од нефинансијске имовине (рачуни групе 65)
Нова странка је у 2018. години на позицији приходи од нефинансијске имовине
исказала износ од 163 хиљада динара. Наведени износ се односи на чланарине у износу од
123 хиљада динара и два прилога правног лица у износу од 40 хиљада динара веза: тачка
5.4.1. Напомена.
Приходи од чланарина
Приходи од чланарина као приватних извора финансирања исказани су у пословним
књигама и финансијским извештајима Нове странке за 2018. годину у износу од 123 хиљада
динара. Део уплата је извршен у готовини о чему је сачињена и издата признаница
уплатиоцима. Приходи од чланарина су евидентирани на групи рачуна 65 – приходи од
нефинансијске имовине уместо на групи рачуна 630 и 631 Приходи од чланарина и чланских
доприноса.
Одредбама члана 45. став 1. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за друга правна лица регулисано је да се на рачунима групе 63 - Приходи од
чланарина и чланских доприноса и приходи по посебним прописима, исказују се приходи од
чланарине и чланских доприноса пословних и других удружења и приходи по посебним
прописима према називима ових рачуна.
Чланарине су уређене чланом 9. став 1. и чланом 16. Статута Нове странке. Нова
странка није донела правилник о чланарини. Председништво Нове странке је на седници
одржаној маја 2015. године донело одлуку о смањењу износа чланарина са 3.000 динара за
запослене и 1.000 динара за незапослене, пензионере и студенте на 1.000 динара за запослене
и 300 динара незапослене, пензионере и студенте.
Налаз: Нова странка је у финансијским извештајима приходе од чланарина евидентирала
на групи рачуна 65 – приходи од нефинансијске имовине уместо на групи рачуна 63 Приходи од чланарина и чланских доприноса, што није у складу са чланом 45. став 1.
Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица.
Ризик: Неевидентирањем прихода на прописаним групама рачуна у финансијским
извештајима доводи до ризика да корисници финансијских извештаја донесу погрешне
закључке.
Препорука 17: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање
свих пословних промена у вези прихода од чланарина на прописаним рачунима.
5.4.3. Трошкови материјала и енергије (рачун 51)

Трошкови материјала и енергије
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
Свега:

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

94
1.114
1.208

84
1.353
1.437
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Трошкови материјала и енергије исказани у износу од 1.208 хиљада динара чине
трошкови горива и енергије у износу од 1.114 хиљада динара и трошкови осталог материјала
у износу од 94 хиљаде динара.
Трошкове горива и енергије у износу од 1.114 хиљада динара, чине трошкови горива и
нафтних деривата у износу од 996 хиљада динара који се највећим делом односе на трошкове
горива по рачунима „OMV Srbija“ д.о.о. Београд и по рачунима „EKO SERBIA“ а.д. Београд и
трошкови електричне енергије у износу од 118 хиљада динара по рачунима ЈП
„Електропривреде Србије“.
Државној ревизорској институцији није презентован Уговор о продаји нафтних
деривата којим је уређена купопродаја нафтних деривата од добављача „OMV Srbija“ д.о.о.
Београд. Нова странка је закључила 18. јула 2018. године уговор са привредним друштвом
„EKO SERBIA“ а.д. Београд, за куповину и коришћење услуга на свим ЕКО бензинским
станицама путем „EKO fleet“ картице за гориво.
У поступку ревизије утврђено је да Нова странка нема службено возило нити је
интернима актима уредила коришћење приватног возила у службене сврхе. Нова странка је у
пословним књигама за 2018. годину исказала трошкове горива и нафтних деривата у износу
од 996 хиљада динара, по основу коришћења возила која нису у власништву Нове странке и
са чијим власницима странка није закључила уговор о коришћењу приватног возила у
службене сврхе због чега се нисмо уверили да се пословне промене односе на редован рад
странке. Нова странка у поступку ревизије није презентовала налоге за службено путовање,
документ који садржи податке за које је возило коришћено моторно гориво (датум, врста
горива, количина, регистарска ознака и др), односно Нова странка није обезбедила
рачуноводствене исправе које обухватају све податке потребне за књижење у пословним
књигама, тако да се из њих недвосмислено може утврдити да се пословне промене односе на
редован рад странке.
Одредбама члана 19. став 1. Закона о финансирању политичких активности прописано
је да се средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се за
функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта и подразумевају: рад са бирачима и
чланством, трошкове превоза и одржавања скупова, трошкове промоције, рекламног
материјала и публикација, трошкове истраживања јавног мњења, обуке, међународну
сарадњу, трошкове зарада и накнада запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за
друге сличне активности.
Налаз: Нова странка је у финансијским извештајима за 2018. годину исказала трошкове
горива и нафтних деривата у износу од 996 хиљада динара, за возила која нису у власништву
Нове странке и са чијим власницима странка није закључила уговор о коришћењу приватног
путничког возила у службене сврхе. Странка није обезбедила рачуноводствене исправе које
обухватају све податке потребне за књижење у пословним књигама, тако да се из њих
недвосмислено може утврдити да се пословне промене односе на редован рад странке, јер
није презентовала налоге за службено путовање, документ који садржи податке за које је
возило коришћено моторно гориво (датум, врста горива, количина, регистарска ознака и др),
што није у складу са чланом 19. Закона о финансирању политичких активности.
Ризик: Евидентирањем пословних промена у пословним књигама без веродостојне
рачуноводствене исправе повећава се ризик од погрешног исказивања позиција у
финансијским извештајима и ризик од састављања непоузданих финансијских извештаја.
Препорука број 18: Препоручује се Новој странци да нормативно уреди начин коришћења
приватних путничких возила и да за иста уреди евиденцију за праћење утрошка горива.
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Трошкови осталог материјала у износу од 94 хиљаде динара односе се на утрошени
канцеларијски материјал у износу од 31 хиљаде динара, трошкове утрошеног алата и
инвентара у износу од 31 хиљаде динара, утрошени остали режијски материјал у износу од 31
хиљаде динара и трошкове средстава за чишћење у износу од једне хиљаде динара.
5.4.4. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)

Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Свега:

31.12.2018.

у 000 динара
31.12.2017.

806
3
1.015
177
85
2.086

1.215
41
900
0
86
2.242

Трошкови производних услуга исказани у износу од 2.086 хиљаде динара се највећим
делом односе на трошкове закупнина у износу од 1.015 хиљада динара. Преостали износ од
1.071 хиљаде динара чине трошкови транспортних услуга у износу од 806 хиљада динара,
трошкови услуга одржавања од три хиљаде динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу
од 177 хиљада динара и трошкови комуналних услуга у износу од 85 хиљада динара.
Трошкове транспортних услуга у износу од 806 хиљаде динара чине трошкови ПТТ
услуга у износу од 782 хиљаде динара и трошкови изнајмљивања аутобуса за превоз путника
на релацији Београд-Лазаревац-Београд по рачуну привредног друштва „Falcon“ д.о.о.
Београд у износу до 24 хиљаде динара.
Трошкови ПТТ услуга у износу од 782 хиљаде динара се односе на трошкове мобилне
и фиксне телефоније по рачунима „Vip mobile“ д.о.о. Београд и „СББ“ д.о.о. Београд.
Трошкови закупнина у износу од 1.015 хиљада динара чине трошкови закупа пословног
простора за редован рад странке у износу од 701 хиљаде динара, трошкови закупнина и
обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта у износу од 267 хиљада динара
за које није презентована рачуноводствена исправа, трошкови закупа позоришне сале у
Шапцу у износу од 40 хиљада динара и други трошкови у износу од седам хиљада динара.
У следећој табели дат је преглед трошкова закупа пословног простора које је Нова
странка евитентирала у пословним књигама на дан 31.12.2018. године у износу од 701 хиљада
динара:
у 000 динара
Евидентиран
Ред. Град /
Површина
Улица и број
Закуподавац
и трошкови
2
бр. Општина
(m )
закупнина
ЈП „Пословни
1.
Нови Сад
Железничка 28
102,98
простор“ у Новом
348
Саду
Трг Николе Пашића и
2
Београд
Милутина
262
Град Београд
329
Миланковића
3.
Пожаревац
Град Пожаревац
24
4.

Ниш

ТПЦ Калча локал 79

Физичко лице
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У поступку ревизије утвђено је да су трошкови закупнина исказани у већем износу за
84 хиљаде динара, јер је Нова странка у пословним књигама евидентирала и предрачун и
коначан рачун испостављен од ЈП „Пословни простор“ у Новом Саду за закуп пословног
простора у Новом Саду за месец март, јун, август и септембар 2018. године.
Налаз: Нова странка је у пословним књигама за 2018. годину исказала трошкове закупа и
обавезе према ЈП „Пословни простор“ Нови Сад у износу већем за 84 хиљада динара, јер је
евидентирала и предрачун и коначан рачун испостављен од ЈП „Пословни простор“ у Новом
Саду за закуп пословног простора у Новом Саду за месец март, јун, август и септембар 2018.
године.
Ризик: Евидентирањем пословних промена у пословним књигама по основу предрачуна и
рачуна повећава се ризик од погрешног исказивања позиција у финансијским извештајима и
ризик од састављања непоузданих финансијских извештаја.
Препорука број 19: Препоручује се да Нова странка успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин који спречава евидентирање
дуплих пословних промена на основу предрачуна и рачуна.
У поступку ревизије је утврђено да Нова странка у пословним књигама за 2018. годину
није исказала трошкове закупа и обавезе према Граду Београду у износу од најмање 165
хиљада динара, јер није евидентирала рачуне за четири последња месеца у 2018. години.
Поред наведеног, странка је у поступку ревизије дала на увид уговор о закупу
пословног простора у Нишу закључен са физичким лицем за период од 15. маја 2017. године
до 15. маја 2018. године и од 16. маја 2018. године до 15. маја 2019. године, међутим странка
није исказала наведене трошкове у пословним књигама за 2018. годину. Уговорена вредност
закупа пословног простора износи 100 EURA у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан уплате.
Налаз: Нова странка у пословним књигама за 2018. годину није исказала трошкове закупа и
обавезе према Граду Београду у износу од најмање 165 хиљада динара, јер није евидентирала
рачуне за четири последња месеца у 2018. години. Нова странка у пословним књигама за
2018. годину није исказала обавезе за закуп пословног простора (12 месечних рата) у износу
од најмање 120 хиљада динара, обавезе по основу пореза 21 хиљада динара и трошкове
накнада физичким лицима у износу од 141 хиљада динара, по основу Уговора о закупу
пословног простора у Нишу закљученим са физичким лицем.
Ризик: Пропуштање евидентирања пословних промена у пословним књигама повећава се
ризик од погрешног исказивања позиција у финансијским извештајима и ризик од састављања
непоузданих финансијских извештаја.
Препорука број 20: Препоручује се да Нова странка успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин који омогућава да се у
пословним књигама евидентирају све пословне промене.
Одредбама члана 8. став 1. Закона о рачуноводству прописано је да се књижење
пословних промена на рачунима имовине, обавеза и капиталу, приходима и расходима врши
на основу веродостојних рачуноводствених исправа.

47

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

Налаз: Нова странка је у финансијским извештајима за 2018. годину исказала трошкове
закупа и обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта у износу од 267
хиљада динара без веродостојне рачуноводствене исправе, што није у складу са одредбама
члана 8. Закона о рачуноводству.
Ризик: Евидентирањем пословних промена у пословним књигама без веродостојне
рачуноводствене исправе повећава се ризик од погрешног исказивања позиција у
финансијским извештајима и ризик од састављања непоузданих финансијских извештаја.
Препорука број 21: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин да обезбеди евидентирање
расхода на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 177 хиљада динара се највећим делом
односе на трошкове коришћења услуга „Beta Press“ д.о.о. Београд (пласирање текстова са
фотографијама кроз сервис за вести и веб сајт Бете, професионално снимање догађаја и
постављање на сервис вести Бете) у износу од 165 хиљада динара на основу Уговора
закљученог 05. октобра 2015. године. Преостали износ од 12 хиљада динара се односи на
трошкове праћења штампаних и електронских медија, снимање и обрада од привредног
друштва „Ninamedia kliping“ д.о.о. Нови Сад у износу од седам хиљада динара и трошкове
штамања билтена у износу од пет хиљада динара по рачуну предузетника „Lo Press“ Ковин.
Трошкови осталих услуга у износу од 85 хиљада динара односе се на трошкове
комуналних услуга насталих у одборима странке у Београду и Новом Саду.
5.4.5. Нематеријални трошкови (група рачуна 55, осим 557)
у 000 динара
31.12.2018. 31.12.2017.
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета
Трошкови рекламе и пропаганде
Остали нематеријални трошкови
Свега:

128
344
26
228
42
768

1.336
208
22
162
273
2.001

Нематеријални трошкови у износу од 768 хиљада динара се односе на трошкове
непроизводних услуга од 128 хиљада динара, трошкове репрезентације у износу од 344
хиљаде динара, трошкове платног промета у износу од 26 хиљада динара, трошкове рекламе и
пропаганде у износу од 228 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове у износу од 42
хиљаде динара.
Трошкови непроизводних услуга у износу од 128 хиљада динара се највећим делом
односе на трошкове коришћења услуга „Beta Press“ д.о.о. Београд у износу од 66 хиљада
динара, износ од 22 хиљаде динара се односи на трошкове праћења штампаних и
електронских медија, снимање и обрада од привредног друштва „Ninamedia kliping“ д.о.о.
Нови Сад, а износ од 20 хиљада динара је евидентиран на основу испостављеног рачуна од
добављача Вукотић медиа и др.
Трошкови репрезентације у износу од 344 хиљада динара највећим делом се односе на
набавке од добављача Вендинг, Београд и Univerexport, Нови Сад.
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Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 228 хиљада динара у целини се односе на
на трошкове коришћења услуга од добављача Контактекономик, Параћин (директна пошта,
штампа флајера).
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 Нове странке је била да у 2018. години од укупно добијених средстава из
јавних извора за редован рад на годишњем нивоу, у износу од најмање 4.865 хиљада динара
(Веза, Напомена 5.4.1.), најмање 5% укупних средстава, односно најмање 243 хиљаде динара,
искористи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са
чланством.
Налаз: Нова странка није Државној ревизорској институцији пружила доказе да је за стручно
усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством искористила износ
од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу из јавних
извора, што није у складу са чланом 19. Закона о финансирању политичких активности.
Ризик: Тиме што Нова странка није искористила износ од најмање 5% укупних средстава
добијених за редован рад на годишњем нивоу из јавних извора за стручно усавршавање и
оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством указује на ризик од незаконитог
поступања.
Препорука 22: Препоручује се Новој странци да успостави адекватан систем интерне
контроле и уреди политике, процедуре и активности на начин који би омогућио да се
испоштују одредбе Закона о финансирању политичких активности.
5.4.6. Остали расходи (група рачуна 57 и 58, осим 583 и 585)
Остали расходи у пословним књигама Нове странке евидентирани су у износу од десет
хиљада динара.
6. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ
Статус судских и других спорова
На дан 31.12.2018. године против Нове странке води се прекршајни поступак (број
предмета 67 PR 63786/2018), због недостављања мишљења овлашћеног ревизора
лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији уз финансијски извештај за
2016. годину.
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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
НОВЕ СТРАНКЕ, 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

0
19
19

0
50
50

19

50

-

-

5.3.2.

703

-

5.3.3.

930
246
122
124

930
980
305
675

227

930

19

19

5.3.1.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ПАСИВА
УЛОЗИ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД
РАСХОДИМА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ
ИЗВОРИ)
УКУПНА ПАСИВА

5.3.4.
5.3.5.
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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
4.775
5.410
ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ
ДОПРИНОСА
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
5.4.1.
4.612
5.381
СУБВЕНЦИЈА И СЛ.
ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
5.4.2.
163
29
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
4.062
5.680
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
5.4.3.
1.208
1.437
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
5.4.4.
2.086
2.242
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
5.4.5.
768
2.001
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
703
0
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
0
270
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ)
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
5.4.6.
10
19
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ
703
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ
0
299
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 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
703
ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ
299
ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА
703
0
НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
0
199
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