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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Социјалистичке партије Србије, Београд за 2019. годину, број 400-951/2020-06/10 од
18. децембра 2020. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту
Институција) је дала мишљење са резервом о финансијским извештајима и мишљење
са резервом о правилности пословања.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај,
који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном
неправилности.

извештају

су

приказане

мере

исправљања

утврђених

У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили
његову веродостојност и оценили д ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања;
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Интерна финансијска контрола
2.1.1. Финансијско управљање и контрола
2.1.1.1. Опис неправилности
Социјалистичка партија Србије није успоставила адекватан систем интерне
контроле и уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање и који спречава појаву материјално значајних грешака и исказивање
пословних промена на основу непотписаних рачуноводствених исправа од стране
овлашћених лица, односно, без потврђивања да је рачуноводствена исправа
веродостојна, потпуна и да приказује пословну промену, што није у складу са
одредбама чл. 7 и 9 Закона о рачуноводству и чл. 6 и 8 Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају Странка је навела да се према члану 3 Правилника о
материјално-финансијском
пословању
Социјалистичке
партије
Србије,
рачуноводствене исправе у општинским, градским одборима и покрајинском одбору
СПС у Војводини састављају и комплетирају на местима настанка пословног догађаја,
где се врши и контрола истих од стране овлашћених лица. Истиче да је због броја
територијално издвојених одбора у Србији, изузетно компликовано спровести
процедуру интегрисане интерне контроле, да је предвиђено да се примарна
одговорност за настанак пословних догађаја на терену, делегира на лица која су за то и
овлашћена и да су у оквиру члана 8 Правилника о интерној контроли СПС наведене
области за спровођење интерне рачуноводствене контроле. Такође, наводи да пропуст
у спровођењу интерне контроле у оквиру ГО, делимично лежи и у чињеници да
тренутно ниједно лице није распоређено на радном месту Руководиоца одељења за
материјално-финансијско пословање, у чијој је надлежности бављење интерним
контролама, да ће у наредном периоду акценат бити на реорганизацији у оквиру
одељења за материјално финансијске послове и/или евентуалном повећању броја
запослених у том сектору, у смислу да се именује лице на радном месту Руководиоца
одељења за материјално-финансијске послове.
Осим наведеног, истиче да је сачињено Упутство о токовима документације у
Социјалистичкој партији Србије, којим се конкретизује поступак интерне контроле од
момента настанка пословне промене, по фазама контроле и смеру кретања, до коначног
одредишта у књиговодству, где се након књижења сваки од докумената одлаже и чува
сходно роковима предвиђеним Законом.
Наведена мера исправљања односи се на налаз Приоритета 3.
Докази:
- Упутство о токовима документације у Социјалистичкој партији Србије;
- Графички приказ кретања документације у Социјалистичкој партији Србије
На основу одазивног извештаја утврђено је да је Странка предузела мере
отклањања утврђене неправилности, тако што је директор стручне службе ГО СПС
донео Упутство о протоку документације у оквиру Социјалистичке партије Србије број
0800-421/1 и Графички приказ кретања документације.
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2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.2. Биланс стања
2.2.1. Попис имовине и обавеза
2.2.1.1. Опис неправилности
Социјалистичка партија Србије није извршила попис имовине и обавеза на
прописан начин, јер није сачинила пописне листе потраживања у износу од 38.700
хиљада динара и обавеза у износу од 187.360 хиљада динара, а у пописне листе
некретнина, постројења и опреме исказане у пословним књигама по набавној
вредности од 1.641.320 хиљада динара и исправци вредности од 232.901 хиљада
динара, није унето књиговодствено стање имовине, разлике између стања утврђеног
пописом и књиговодственог стања, нити је извршено вредносно обрачунавање
пописане имовине, што није у складу са одредбама чл. 9 и 12 Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају наведено је да је због великог броја издвојених
градских/општинских Одбора који имају у поседу/коришћењу одређену имовину, само
спровођење пописа изузетно компликовано, да обрада пописних листа није спроведена
до краја, у смислу да нису формиране обједињене пописне листе и да је у том смислу
изостало транспарентно исказивање утврђених разлика између стварног и
књиговодственог стања. Такође, Странка наводи да је према препоруци Државне
ревизорске институције, а сходно одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, приликом пописа
имовине, потраживања и обавеза на дан 31.12.2020. године, посебна пажња посвећена
финалној обради пописних листа.
Докази:
-

-

-

Одлука–Решење о организацији редовног годишњег пописа имовине са стањем
на дан 31. децембар 2020. године и формирању централне пописне комисије за
редован годишњи попис имовине и обавеза Социјалистичке партије Србије број
0500-1967/1 од 30. септембра 2020. године;
План рада Централне пописне комисије за редован годишњи попис имовине и
обавеза СПС са стањем на дан 31. децембар 2020. године број 0500-1/3-1;
План рада комисије за редован годишњи попис основних средстава,
непокретности, опреме и ситног инвентара са стањем на дан 31.12.2020. године;
План рада комисије за редован годишњи попис новчаних средстава,
потраживања, финансијских пласмана и обавеза са стањем на дан 31.12.2020.
године;
Обједињене пописне листе на дан биланса стања 31.12.2020. године и то:
новчаних средстава, финансијских пласмана (рачуни групе 043, 053, 054),
плаћених аванса, потраживања (224-Потраживања по основу преплаћених
обавеза за јавне приходе, 228-Остала краткорочна потраживања, 231-
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-

-

-

-

-

Краткорочне позајмице, 238-Краткорочно орочена динарска средства, 280-АВР),
обавеза, основних средстава (некретнине, опреме,возила и инвентара);
Извештај Централне пописне комисије о редовном годишњем попису имовине и
обавезе са стањем на дан 31.12.2020. године број 0500-1/179-1 од 28.01.2021.
године;
Извештај Комисије за редован годишњи попис основних средстава,
непокретности, опреме и ситног инвентара број 0500-1/177-1 од 28.01.2021.
године;
Извештај Комисије за редован годишњи попис новчаних средстава, готовинских
еквивалената, потраживања и финансијских пласмана и обавеза број 0500-1/1781 од 28.01.2021. године;
Извештаје, пописне листе и планови рада комисија за попис имовине
територијалних организација (одбора) Социјалистичке партије Србије у
Апатину, Врњачкој Бањи, Инђији, Кикинди, Куршумлији, Новом Саду,
Петровцу на Млави, Ћићевцу, Ужицу, Чачку, Аранђеловцу, покрајинског
одбора СПС у Војводини;
Одлука Извршног одбора број 0500-171/1 од 29.01.2021. године о усвајању
Извештаја Централне пописне комисије о редовном годишњем попису имовине
и обавеза.
2.2.1.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Описана
мера исправљања је задовољавајућа јер је Странка организовала и спровела попис
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2020. године. Описана мера
исправљања је делимично задовољавајућа јер презентоване пописне листе сачињене од
стране комисија за попис имовине територијалних организација (покрајински, градски
и општински одбори) Социјалистичке партије Србије не садрже све елементе уређене
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем.
2.3. Биланс стања
2.3.1. Обавезе из пословања
2.3.1.1. Опис неправилности
У вези исказаних обавеза из пословања Социјалистичке партије Србије са
стањем на дан 31. децембар 2019. године утврђено је:
- у финансијским извештајима мање су исказане обавезе према добављачима за
14.666 хиљада динара, а неусаглашене обавезе у износу од најмање 42.457 хиљада
динара нису обелодањене у Напоменама уз финансијске извештаје за 2019. годину, што
није у складу са чланом 18 Закона о рачуноводству;
- у пословним књигама исказане су преплате према добављачима у укупном
износу од 9.718 хиљада динара за које у поступку ревизије није презентована
документација из које се може утврдити основ настанка исказаних преплата, што није
у складу са чланом 8 Закона о рачуноводству.
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Странка је у одазивном извештају навела да се због велике разуђености
градских/општинских Одбора СПС годинама суочавала са проблемом свеобухватног
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сагледавања оправданости и не/реалности постојећих потраживања и обавеза, да су у
периоду 2018-2020. године велики напори усмеравани и даље се усмеравају, ка
стварању услова за што реалнију процену и приказ стања потраживања и обавеза.
Имајући у виду да анализе те врсте годинама нису рађене, ситуација је подразумевала
велике и материјално значајне промене. У самом поступку ревизије, Државној
ревизорској институцији су достављене копије Уговора о споразумном измирењу дуга
са предузећима Телеком а.д. и Watchout д.о.о, као најзначајнијим повериоцима,
Уговори о репрограму пореских обавеза, као и налози за књижење. Тиме се потврђују
наводи да је свест о потреби реорганизације заиста присутна, али да је потребно време
за њихово спровођење. Такође, Странка наводи да ситуација која је утицала да у
евиденцији ГО СПС буде 9,7 милиона недокументованих преплата према
добављачима, произилази из чињенице да је само мали број Одбора са терена редовно
достављало финансијску документацију. Та чињеница је додатно дошла до изражаја
умрежавањем великог броја текућих рачуна 2018. године и увођењем електронског
банкарства, чиме је за почетак омогућено праћење токова новца кроз изводе подрачуна
и инсистирање на документовању трансакција исказаних у њима. Информација која
говори у прилог томе је да чак више од 7 милиона евидентираних преплата потиче из
периода пре 2018. године и последица је неажурног и селективног достављања
документације са терена. Наводи да су један део преписа успели да добију од
повериоца, али да је већина остала недоступна, да се због тога приликом пописа са
стањем на дан 31.12.2020. године акценат ставио на анализу обавеза према
повериоцима чија су конта бележила дуговни салдо у евиденцији СПС-а, да је
5.188.961,85 динара књижено на терет недокументованих трошкова ранијих година.
Истиче да је у току 2020. године извршено усаглашавање са највећим
повериоцима, да су у фокусу биле обавезе према јавним комуналним предузећима
широм Србије, јер су највише заступљене у структури повериоца, да је већина
исказаних обавеза сведена на реално стање, али и да још увек постоји известан број
повериоца са којима не могу да ступе у контакт ради сравњења.
Странка наводи да ће у складу са препоруком Државне ревизорске институције,
у Напоменама које прате финансијске извештаје за 2020. годину, бити посебно
обелодањене неусаглашене обавезе, како је прописано чланом 18. Закона о
рачуноводству.
Наведена мера исправљања односи се на налаз Приоритета 2.
Странка је доставила следеће доказе о предузетим мерама исправљања:
-

-

Пописну листу обавеза са стањем на 31.12.2020. године;
Копију Одлуке о потраживањима и обавезама број 0500-173/1 од 29.01.2021.
године;
Налоге за књижење број 1Б, 1753 и 1754 од 31.12.2020. године - књижење по
Одлуци о потраживањима и обавезама број 0500-173/1 од 29.01.2021. године;
Спецификацију поверилаца у укупном износу од 5.188.961,85 динара са
појединачним износима и периодом;
ИОС обрасце са повериоцима: Watchout ДОО, Београд на дан 31.12.2020.
године; ЈКП Чистоћа Нови Сад на дан 31.12.2020. године; ЈКП „Топлана“
Лесковац на дан 31.12.2020. године; ЈКСП „Зајечар“ на дан 30.11.2020. године;
ЈКП Новосадска топлана на дан 31.10.2020. године; ЈКП „Водовод“ Лесковац на
дан 31.12.2020. године;
Преписку са повериоцем Телеком а.д. Београд уз спецификацију примљених
ИОС-а са датумом 30.09.2020. године.
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2.3.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4. Биланс успеха
2.4.1. Приходи од чланарина и чланских доприноса (рачун 630 и 631)
2.4.1.1. Опис неправилности
Социјалистичка партија Србије је примила уплату чланарине у износу од 28
хиљада динара, уплатом са текућег рачуна правног лица, уместо са текућег рачуна
члана странке, што није у складу са чланом 8 став 2 и 3 Закона о финансирању
политичких активности.
2.4.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају, Странка је навела да је отклонила неправилност у 2020.
години. Такође, наводи да је у претходном периоду, ГО СПС у више наврата
упозоравао и директно (самог члана) и индиректно (предузеће у коме је физичко лице
запослено), да уплата чланарине и/или прилога у виду неког облика „административне
забране“, односно „својевољне обуставе“, није дозвољена и да је на тај начин извршено
кршење одредбе Закона о финансирању политичких странака, да нису наилазили на
разумевање и да су се уплате упорно настављале. Странка наводи да су у току 2020.
године, а у складу са препоруком Државне ревизорске институције, послати поново
дописи и додатно обављени разговори са чланом, као и са његовим послодавцем, да су
сва примљена средства уредно враћена уз слање упутства о правилном поступању
приликом уплате чланарине и/или прилога сходно Закону о финансирању политичких
странака и да је на тај начин извршено поступање по препоруци. Истиче да су
предузете мере свакодневног праћења и контроле у току 2020. године дале значајне
резултате у смислу да је број неправилно уплаћених донација/прилога сведен на
минимум и да је време које прође од момента уочене неправилности до повраћаја
погрешно уплаћених средстава, сведено на мање од 48 сати.
Докази:
-

Обавештење о повраћају новчаних средстава 0800-2150/1 од 30. октобра 2020.
године;
Копија извода Комерцијалне банке број 201 од 5. новембра 2020. године;
Копије извода АИК Банке број 1 од 3. јануара 2020. године; број 3 од 5.
фебруара 2020. године; број 9 од 5. марта 2020. године; број 11 од 3. априла
2020. године; број 14 од 5. маја 2020. године; број 16 од 5. јуна 2020. године;
број 21 од 3. јула 2020. године; број 23 од 5. августа 2020. године; број 25 од 4.
септембра 2020. године; број 27 од 5. октобра 2020. године.

На основу одазивног извештаја, утврђено је да је Странка предузела мере ради
отклањања утврђене неправилности, тако што је у 2020. години вратила новчана
средства, правном лицу од кога су примљене уплате и сачинила Обавештење о
повраћају новчаних средстава од 30. октобра 2020. године којим је указала на одредбе
члана 8 Закона о финансирању политичких активности, а којима је прописано да је
члан политичке странке дужан да уплату чланарине врши искључиво са свог текућег
рачуна.
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2.4.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.5. Биланс успеха
2.5.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (рачуни групе 64)
2.5.1.1. Опис неправилности
Социјалистичка партија Србије је евидентирала у пословним књигама и
исказала у финансијским извештајима приходе из буџета остварене по основу одредаба
чл. 16 и 17 Закона о финансирању политичких активности у износу од 127.155 хиљада
динара, у оквиру Прихода од донација, дотација, субвенција и сл. уместо у оквиру
Прихода по посебним прописима из буџета, што није у складу са одредбама члана 45
став 4 Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга
правна лица, којим је прописано да се на овом рачуну исказују приходи остварени из
буџета у складу са износима утврђеним по посебним прописима.
2.5.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају, Странка је навела да је отклонила наведену
неправилност у 2020. години, тако што је извршила пренос прихода који се односе
како на средства добијена из буџета за редован рад, тако и на средства добијена из
буџета за финансирање изборне кампање, са аналитичких конта групе 64 - Приходи од
донација, дотација, субвенција и сл., на одговарајућа аналитичка конта групе 63 Приходи по посебним прописима из буџета. Такође, наводи да је у пословној 2021.
години настављено са применом коригованог начина књижења прихода остварених по
основу прилива средстава од стране градских/општинских буџета у складу са износима
утврђеним по посебним прописима.
У прилогу одазивног извештаја Странка је доставила следеће доказе о
предузетим мерама исправљања:
-

Преглед салда аналитике у оквиру групе рачуна 63 - Приходи по посебним
прописима из буџета;
Биланс успеха за период 1.01-31.12.2020. године;
Закључни лист на дан 31.12.2020. године.

На основу одазивног извештаја, утврђено је да је Странка отклонила утврђену
неправилност, тако што је у 2020. години приходе остварене из буџета евидентирала на
рачунима групе 63- Приходи по посебним прописима из буџета.
2.5.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.6. Биланс стања
2.6.1. Нераспоређени вишак прихода над расходима
2.6.1.1. Опис неправилности
Статутом Социјалистичке партије Србије није одређен надлежни орган за
доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка.
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2.6.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају наведено је да је Статутом Социјалистичке партије
Србије, члан 34 став 19 дефинисана надлежност Извршног одбора Главног одбора као
органа за усвајање финансијског плана и финансијског извештаја, а да је према ставу
23 истог члана у надлежности Извршног одбора да „обавља друге послове у складу са
Статутом, општим актима и одлукама Главног одбора и Председништва“.
Такође, наводи да се, имајући у виду све напред наведено, потпредседник ИО
ГО СПС дана 11.3.2021. године обратио Статутарној комисији СПС дописом којим је,
наведеном органу, предочио недостатке у Статуту СПС које се односе на чињеницу да
истим није одређен надлежни орган за доношење одлука о расподели добити и покрићу
губитка. Поменутим дописом Статутарној комисији СПС је предочено да је потребно
донети одговарајуће измене и допуне важећег Статута СПС, с обзиром да је та област
деловања у његовој надлежности.
Наведена мера исправљања односи се на налаз Приоритета 3.
У прилогу одазивног извештаја субјект ревизије је доставио следећи доказ да је
предузета мера исправљања:
-

Допис Статутарној комисији СПС број 0500-390/1 од 11. марта 2021. године.
2.6.1.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.7. Биланс успеха
2.7.1. Приходи од нефинансијске имовине
2.7.1.1. Опис неправилности
Странка је остварила приходе од давања у закуп некретнина, које нису исказане
у оквиру инвестиционих некретнина, у складу са чланом 15. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица. Од тога, 20 некретнина је
евидентирано у пословним књигама али у оквиру грађевинских објеката, а 14
некретнина није евидентирано у пословним књигама. За две некретнине које нису
евидентиране у пословним књигама у току су поступци пред судом или Катастром
непокретности, а за 12 некретнина у поступку ревизије нису презентовани докази да су
предузете мере у циљу регулисања имовинско-правних односа.
2.7.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају, Странка наводи да је предузела потребне радње ради
утврђивања процента квадратуре - делова објеката који су у закупу, у односу на
квадратуру целог објекта, и да ће до краја 2021. године бити прецизирано у ком
проценту ће се извршити прекњижење дела вредности грађевинских објеката у корист
рачуна Инвестиционих некретнина.
Такође, Странка наводи да процењује да ће до краја 2022. године бити
покренути спорови пред надлежним државним органима ради регулисања имовинско
правног статуса некретнина које нису евидентиране у пословним књигама.
11

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Социјалистичке партије Србије, Београд

Наведена мера исправљања односи се на налаз Приоритета 3.
Докази:
-

-

Спецификација грађевинских објеката са подацима о укупној површини и
површини датој у закуп израженој у м2, а који су у поступку провере; пре
доношења коначне Одлуке/налога за прекњижење, наложено да се изврши
поновна провера (која је у току), уговора с обзиром да је известан број закупаца
почетком године, због тешке материјалне ситуације и неодрживости пословања
у условима пандемије, поднео захтев за споразумни раскид важећих Уговора о
закупу;
Допуна извештаја о раду адвоката број 9 од 23.11.2020. године;
Копија тужбе уложене Вишем суду у Пироту, а у вези објекта у Димитровграду.
2.7.1.3. Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили
смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице
субјекта ревизије, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и
достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да
можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је
поднео Субјект ревизије задовољавајуће.
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Напомена:
У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а
након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању
откривених неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
__________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
9. април 2021. године
Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви
Обрадила:
Снежана Јашић
Овлашћени државни ревизори

Контролисао:
Драган Голубовић
Врховни државни ревизор
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