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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
Београд
Дечанска бр. 1

1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Социјалдемократске партије Србије за
2015. годину у складу са Уставом Републике Србије1, Законом о Државној ревизорској
институцији 2 , Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2016. годину,
Закључком о спровођењу ревизије број 400-1190/2016-07 од 1. фебруара 2016. године,
Међународним стандардима ревизије (ISA) и Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI). Финансијски извештаји се састоје од: 1) Биланса стања
на дан 31. децембар 2015. године и 2) Биланса успеха.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Социјалдемократске партије Србије је одговорно за састављање и објективну
презентацију финансијских извештаја у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких активности 3 , у складу са законом којим се уређујe рачуноводство и
Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција
у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица 4 . Ова
одговорност обухвата: осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола, које су
релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не
садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед криминалне радње
или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о наведеним
финансијским извештајима. Ревизију смо спровели у складу са Законом о Државној
ревизорској институцији, Пословником Државне ревизорске институције 5 и
Међународним стандардима врховних ревизорских институција. Ови стандарди налажу да
се придржавамо етичких принципа и да планирамо и спроводимо ревизију са циљем да
стекнемо разумно уверавање о томе да финансијски извештаји не садрже материјално
значајна погрешна исказивања.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од материјално
значајних погрешних исказивања у финансијским извештајима, насталим услед
„Службени гласник РС“, број 98/06
„Службени гласник РС“, број 101/05, 54/07 и 36/10
„Службени гласник РС“, број 43/11 и 123/14
4
„Службени гласник РС“, број 118/13 и 95/14
5
„Службени гласник РС“, број 9/09
1
2
3
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преваре/криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра
интерне контроле које су релевантне за припрему и презентацију финансијских извештаја,
у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима,
али не у циљу изражавања мишљења о ефективности интерне контроле. Ревизија такође
укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и процена које је
користило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже
основ за наше мишљење.
Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима
1) Социјалдемократска партија Србије није у пословним књигама и финансијским
извештајима приказала прилоге у виду услуга пружених без накнаде, по основу
уступања моторних возила на коришћење чији су власници њени чланови и права
на коришћење закупљеног пословног простора од стране Санџачке демократске
партије.
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
По нашем мишљењу, осим за ефекте којe на финансијске извештаје имају питања
наведена у пасусу Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима,
финансијски извештаји, по свим материјално значајним питањима, дају истинит и
објективан приказ финансијског положаја Социјалдемократске партије Србије на
дан 31. децембар 2015. године, као и резултате њеног пословања за пословну годину
завршену на тај дан и припремљени су у складу са рачуноводственим прописима
Републике Србије.
2. Извештај о ревизији правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања Социјалдемократске партије Србије за
2015. годину која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и
информација, које су укључене у финансијске извештаје за 2015. годину.
Одговорност руководства
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијских извештаја, као што је
напред наведено, руководство је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извештајима буду у складу са
прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима, као што је
напред наведено, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли су
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским
извештајима, по свим материјално значајним питањима, у складу са прописима који их
уређују. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања
ревизијских доказа да би се утврдило да ли су приходи и расходи Социјалдемократске
партије Србије извршени у складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и
процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.
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Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже
основ за наше мишљење.
Основ за мишљење са резервом о правилности пословања
1) У главној књизи и помоћној књизи благајне Социјалдемократске партије Србије,
пословне промене су евидентиране на основу фотокопије рачуна или без потпуне
документације о насталој пословној промени, у износу од 159 хиљада динара.
2) Социјалдемократска партија Србије није интерним актима регулисала начин
коришћења уступљених путничких возила, није утврдила нормативе утрошка
горива, нити је успоставила евиденцију за праћење утрошка горива уступљених
возила које користи за обављање страначких активности као ни начин коришћења
службених мобилних телефона, нити је у писаној форми са лицима која их користе
регулисала начин њихове употребе.
3) Социјалдемократска партија Србије није интерним општим актом уредила
активности и овлашћења у вези са набавком и даљом дистрибуцијом рекламног и
пропагандног материјала, који је израђен по уговорима о пословно-техничкој
сарадњи са штампарским радњама: “OK print”, “Šarena boja” и „Super štampa” из
Београда у вредности од 13.052 хиљада динара.
Мишљење са резервом о правилности пословања
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у пасусу Основ за изражавање
мишљења са резервом за ревизију правилности пословања, активности, финансијске
трансакције и информације приказане у финансијским извештајима, по свим
материјално значајним питањима, су у складу са прописима који их уређују.

Радослав Сретеновић
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
Београд, 29. децембар 2016. године
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1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 16 (висок)
1) Као што је објашњено у тачки 6.2.3. Напомена, уступање моторних возила на
коришћење Социјалдемократској партији Србије од стране њених чланова без
накнаде, није евидентирано као прилог у виду услуге пружене без накнаде, супротно
одредбама чл. 9. и 27. Закона о финансирању политичких активности.
2) Као што је објашњено у тачки 6.2.5. Напомена, уступање права закупа пословног
простора Социјалдемократској партији Србије без накнаде од стране Санџачке
демократске партије, уговором од 2. априла 2014. године, није евидентирано као
прилог у виду услуге пружене без накнаде, супротно одредбама чл. 9. и 27. Закона о
финансирању политичких активности.
ПРИОРИТЕТ 27 (средњи)
У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 38 (низак)
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да уступање моторних возила на
коришћење без накнаде, од стране њених чланова, евидентира као прилог у виду
услуге пружене без накнаде у складу са одредбама чл. 9. и 27. Закона о финансирању
политичких активности. (Напомена 6.2.3. Препорука број 2)
2) Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да уступање права закупа
пословног простора без накнаде од стране Санџачке демократске партије, евидентира
као прилог у виду услуге пружене без накнаде у складу са одредбама чл. 9. и 27.
Закона о финансирању политичких активности. (Напомена 6.2.5. Препорука број 5)
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
У поступку ревизије нису дате препоруке другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.

ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или
неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах
реагује.
7
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.
8
ПРИОРИТЕТ 3 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног
сета финансијских извештаја.
6
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3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Као што је објашњено у тачки 6.1.4. Напомена, у главној књизи и помоћној књизи
благајне Социјалдемократске партије Србије, пословне промене су евидентиране на
основу фотокопије рачуна или без потпуне документације о насталој пословној
промени, у износу од 159 хиљада динара, супротно одредбама члана 8. Закона о
рачуноводству и чл. 5. и 8. ст. 1 и 2. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама.
2) Као што је објашњено у тачки 6.2.3. Напомена, Социјалдемократска партија Србије
није интерним општим актом у целини регулисала начин коришћења уступљених
путничких возила, није утврдила нормативе утрошка горива, нити је успоставила
евиденцију за праћење утрошка горива уступљених возила које користи за обављање
страначких активности, супротно одредбама члана 8. и 22. Закона о рачуноводству,
члана 32. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица и члана 83. Статута.
3) Као што је објашњено у тачки 6.2.5. Напомена, Социјалдемократска партија Србије
није интерним општим актом у целини уредила активности и овлашћења у вези са
набавком и даљом дистрибуцијом рекламног и пропагандног материјала у 2015.
години, који је израђен по уговорима о пословно-техничкој сарадњи са штампарским
радњама: “OK print”, “Šarena boja” и „Super štampa” из Београда у вредности од 13.052
хиљада динара, нити је регулисан начин његове даље дистрибуције, супротно
одредбама чл. 8. и 9. Закона о рачуноводству, Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама и члана 83. Статута.
4) Као што је објашњено у тачки 6.2.5. Напомена, Социјалдемократска партија Србије
није интерним општим актом у целини уредила начин коришћења службених
мобилних телефона, нити је у писаној форми са лицима која их користе регулисала
начин њихове употребе, супротно одредбама члана 8. и 22. Закона о рачуноводству,
члана 32. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица и члана 83. Статута.
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета.

ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
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4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да интерним општим актом у
целини регулише начин коришћења уступљених путничких возила, да утврди
нормативе утрошка горива, као и да успостави евиденцију за праћење утрошка горива
односних возила које користи за обављање страначких активности. (Напомена 6.2.3.Препорука број 1)
2) Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да интерним општим актом у
целини уреди активности и овлашћења у вези са набавком и даљом дистрибуцијом
рекламног и пропагандног материјала, у складу са одредбама члана 83. Статута.
(Напомена 6.2.5. Препорука број 3)
3) Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да интерним општим актом у
целини регулише начин коришћења службених мобилних телефона, као и да у писаној
форми регулише начин њихове употребе са лицима која их користе. (Напомена 6.2.5. Препорука број 4)
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
У поступку ревизије нису дате препоруке другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
5. Мере предузете у поступку ревизије
У постуку ревизије мере нису предузимане.
6. Захтев за достављање одазивног извештаја
Субјект ревизије Социјалдемократска партија Србије је, на основу члана 40. став 1.
Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској
институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни
извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
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.
Социјалдемократска партија Србије је обавезна да у одазивном извештају искаже мере
исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у
Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, као и да
поступи по датим препорукама.
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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 истинитост навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта
ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера
веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере
исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.
Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако
субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у
прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта
ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.
Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности или
несврсисходности 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. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији.
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ПРИЛОГ II
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СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ
a) Оснивање Социјалдемократске партије Србије
Социјалдемократска партија Србије је основана 2009. године и уписана у Регистар
политичких странака – регистарски лист број 7, на основу Решења Министарства за
државну управу и локалну самоуправу Републике Србије број 130-00-00-00118/2009-08 од
5. октобра 2009. године, а као заступник странке уписан је Расим Љајић из Новог Пазара.
У образложењу решења је наведено да је Социјалдемократска партија Србије, коју заступа
Расим Љајић – председник Социјалдемократске партије Србије, поднела министарству 1.
септембра 2009. године пријаву за упис у Регистар политичких странака, коју је допунила
29. септембра 2009. године, као и да је уз пријаву достављен Програм Социјалдемократске
партије Србије од 12. августа 2009. године, Статут од 25. септембра 2009. године, Акт о
избору Расима Љајића за председника од 12. августа 2009. године, обрасце изјаве чланова
Социјалдемократске партије Србије о чланству у Социјалдемократској партији Србије
који садрже оверу потписа и Списак 11.432 чланова који су дали оверену изјаву о
чланству у Социјалдемократској партији Србије, као и друга општа акта донета у
поступку усклађивања. У образложењу решења је наведено да су испуњени услови за упис
Социјалдемократске партије Србије у Регистар политичких странака, у смислу одредаба
члана 8, а у вези са чланом 45. став 2. Закона о политичким странкама9 и чл. 13-15. Закона
о политичким странкама и чл. 23-25. Правилника о начину уписа и вођења Регистра
политичких странака10.
Према записнику са Скупштине Социјалдемократске партије Србије одржане у Београду
12. августа 2009. године, Расим Љајић је изабран за председника на мандат од четири
године.
Матични број Социјалдемократске партије Србије је 17345397, а од стране Министарства
финансија Републике Србије, Пореске управе, истој је додељен порески идентификациони
број – ПИБ 106331116.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште Социјалдемократске партије Србије је у Београду, Дечанска 1/III.
b) Програмски циљеви и начин деловања
Политичким програмом Социјалдемократске партије Србије и Статутом
Социјалдемократске партије Србије који су усвојени на Конгресу одржаном 12. децембра
2012. године у Београду, дефинисана су основна начела организовања и деловања и
остварење програмских циљева странке. Социјалдемократска партија Србије је странка
левог центра – социјалдемократске организације и представља скуп слободних,
равноправних и одговорних чланова који делују у циљу остваривања својих програмских
начела и циљева.
Програмска начела и циљеви Социјалдемократске партије Србије су:
-

9

слобода, једнакост, социјална правда и солидарност;
заштита права радника, социјални дијалог и борба против сиромаштва;
продуктивна радна места;

„Службени гласник РС“, бр. 36/09
„Службени гласник РС“, бр. 51/09
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-

-

-

-

-

заштита и унапређење положаја породице; заштите гарантованих права на својину,
здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, породична и друга
права;
посебна друштвена брига о деци и младима, старим особама и женама; побољшање
положаја особа са инвалидитетом;
поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода независно од његове
верске, расне и националне припадности и др.;
афирмација толеранције, антифашизам и борба против деструкције сваке врсте;
афирмација права и слобода запостављених и обесправљених појединаца,
друштвених група и слојева; заштита права националних мањина; афирмација
равноправности полова;
повећање квалитета живота; борба против криминала и корупције;
европске интеграције; ефикасна и јефтина државна управа; одржив и динамичан
привредни развој, јака економија и развијена инфраструктура; складан и убрзан
друштвени развој, уз коришћење свих предности које имамо;
значајније место у друштву за науку, образовање, културу и спорт; развој малих и
средњих предузећа и обнова села;
територијални интегритет и уставни патриотизам; остваривање и очување
демократског, политичког и правног поретка у држави, владавине права и
социјалне правде; развој плуралистичког, праведног и солидарног друштва,
европски стандарди живљења за све друштвене слојеве;
уравнотежење регионалног развоја, децентрализација, унапређивање аутономних
покрајина и локалне самоуправе;
одговоран приступ животној средини и природи.

У остваривању програмских начела и циљева, Социјалдемократска партија Србије се
користи демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламентарним средствима.
Облици и методе деловања су реализација конкретних програма, покретање грађанских
иницијатива, учешће на изборима и предизборна кампања, вршење власти и активности у
скупштинама на свим нивоима, деловање у јавности и сопствено издаваштво, активности
у државним органима и органима локалне самоуправе и учешће у другим облицима
непосредног изјашњавања грађана. Социјалдемократска партија Србије сарађује са
синдикатима, удружењима грађана и невладиним организацијама као и са странкама
сличне оријентације из иностранства а посебно из окружења. Облици и методе деловања
су хуманитарне и друге добротворне акције и афирмација друштвене солидарности и
научна обрада друштвених проблема и предлагање решења, а могући облици деловања су
и трајне или повремене политичке коалиције, пре свега са странкама леве оријентације и
центра.
c) Евиденција о чланству
У складу са одредбама члана 21. Закона о политичком странкама и члана 7. Статута
Социјалдемократске партија Србије, евиденција чланова странке води се у оквиру
јединственог и повезаног рачунарског система, а централну евиденцију чланова води
Извршни одбор.
d) Територијална организација
Социјалдемократска партија Србије је организована на територијалном принципу: на
општинском, градском, регионалном, покрајинском и на републичком нивоу. Општинску
организацију странке чине сви чланови странке са територије општине. Органи
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општинске организације су конференција општинске организације странке, општински
одбор странке, председник општинског одбора странке и надзорни одбор. Градску
организацију странке чине сви чланови странке са територије града. Органи градске
организације су градска конференција, градски одбор, председник градског одбора,
надзорни одбор и извршни одбор. На предлог извршног одбора, председништво може
образовати регионалне одборе, који делују на подручју више одбора (окрузи, региони).
Регионални одбор чине председници градских и општинских одбора са подручја региона.
Покрајинску организацију чине сви чланови са територије покрајине. Органи покрајинске
организације су конференција покрајинске организације, покрајински одбор, председник
покрајинског одбора, надзорни одбор и извршни одбор покрајинског одбора.
Социјалдемократска партија Србије обавља своје страначке активности преко 167
градских и општинских одбора.
e) Финансирање и имовина странке
Одредбама члана 78. Статута Социјалдемократске партије Србије регулисано је да су
извори из којих странка прибавља средства потребна за обављање страначких активности
и за редован рад јавни извори – средства из буџета Републике Србије, буџета јединица
територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе и приватни извори –
чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од имовине странке и легати.
Извршни одбор Социјалдемократске партије Србије је на седници одржаној 23. децембра
2014. године, донео одлуку о ослобађању чланова Социјалдемократске партије Србије
плаћања чланарине у 2015. години. Одлука је донета на основу одредаба члана 80. Статута
Социјалдемократске партије Србије којима је уређено да се висина чланарине и друга
питања везана за чланарину ближе одређују Правилником о чланарини и посебним
одлукама извршног одбора.
f) Органи Социјалдемократске партије Србије
Органи Социјалдемократске партије Србије су:
1) Конгрес;
2) председник;
3) Главни одбор;
4) Председништво;
5) потпредседници;
6) председник Извршног одбора;
7) Извршни одбор;
8) генерални секретар;
9) пословни директор странке;
10) интернационални секретар;
11) Политички савет странке;
12) Посланички клуб;
13) Надзорни одбор;
14) Статутарна комисија;
15) Изборни штаб;
16) Форум младих;
17) Форум жена.
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Највиши орган Социјалдемократске партије Србије је Конгрес, а његове надлежности као
и надлежности појединих органа дају се у наставку:
Конгрес је највиши орган странке. Сазива се по потреби, а најмање једанпут у четири
године. Састав, критеријуме, број и начин избора делегата конгреса, утврђује одбор за
припрему конгреса, који на предлог председника бира главни одбор.
Председник странке представља и заступа странку, обезбеђује јединствено
функционисање странке и заступа њене интересе у односима са другим политичким
организацијама у државним органима у земљи и иностранству. Председник странке
председава Конгресом, главним одбором и председништвом странке, координира рад
посланичког клуба, предлаже кандидате за посланике, предлаже изборни програм, а врши
и друга права и дужности од интереса за остваривање циљева странке и рада органа
странке.
Главни одбор је највиши орган одлучивања странке у периоду између два конгреса.
Главни одбор броји 250 чланова у сталном саставу. Чланове главног одбора бира конгрес,
с тим што један број места може бити упражњен и попуњен одлуком главног одбора, који
се врши на предлог председника странке. Главни одбор утврђује правце и циљеве
политичке активности између два конгреса, доноси одлуку о учешћу на изборима, доноси
одлуку о савезу и коалицијама на републичком нивоу, на предлог председништва, усваја
изборни програм странке, врши и друге послове који су му статутом стављени у
надлежност.
Председништво је оперативно-политички орган странке. Председништво странке чине
председник, потпредседници, председници извршног одбора, покрајинских одбора и
политичког савета, генерални секретар странке, председница форума жена, председник
форума младих, чланови странке који имају највише функције у законодавној и извршној
власти и други чланови. Председништво координира активности странке у циљу
остваривања програма и политике странке и ставова и одлука главног одбора, спроводи
одлуке главног одбора, доноси одлуке о ступању у изборне коалиције и савезе и о
удруживању странке у шире политичке савезе и о спајању странке са другим политичким
странкама, а врши и остале послове у складу са статутом.
Извршни одбор је извршно-политички орган странке. Извршни одбор чине председник,
потпредседник и највише 25 чланова. Извршни одбор спроводи политику странке, доноси
правила и упутство за конституисање општинских, градских, регионалних и покрајинских
организација, стара се о унапређењу унутрашње организације и инфраструктуре странке, а
обавља и друге послове у складу са статутом.
Изборни штаб води предизборну кампању и спроводи изборни поступак. Састав, задатке,
овлашћења, број чланова и шефа изборног штаба одређује председништво странке.
g) Општи акти
Основни општи акт Социјалдемократске партије Србије је статут, који је донет на
конгресу одржаном 12. децембра 2009. године. Статутом су уређена питања од значаја за
чланство и рад странке. Остали општи акти Социјалдемократске партије Србије су:
пословници о раду конгреса, главног одбора, председништва и извршног одбора;
правилници о чланарини, дисциплинској одговорности, учлањењу и евиденцији чланства,
употреби знака и обележја, о посланичком и одборничком клубу; правилници о раду
Форума младих и Форума жена; пословници о раду статутарне комисије, надзорне
комисије, општинског одбора, градског одбора, покрајинског одбора и други општи акти.
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h) Улози оснивача (сопствени извори)
Вредност улога оснивача Социјалдемократске партије Србије у износу од 6.618 хиљада
динара, чини нераспоређени вишак прихода над расходима који је у финансијским
извештајима за 2015. годину исказан у износу од 11.018 хиљада динара умањен за вишак
расхода над приходима у износу од 4.400 хиљада динара – Веза: Напомена 6.1.5.
i) Информатичка инфраструктура
Социјалдемократска партија Србије поседује рачунарску и телекомуникациону опрему
смештену у седишту странке. Приступ бази података имају искључиво овлашћена лица.
Према Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је донео
Извршни одбор Социјалдемократске партије Србије на седници одржаној 31. јануара 2014.
године, рачуноводствени софтвер за вођење пословних књига и састављање финансијских
извештаја, мора да обезбеди функционисање интерних рачуноводствених контрола;
онемогућава брисање прокњижених пословних промена; контролу улазних података и
исправности унетих података; увид у промет и стање рачуна главне књиге и у хронологију
обављеног уноса пословних промена и чување и коришћење података. Подаци из
пословних књига по потреби могу да се одштампају или прикажу на екрану, а упоредо са
меморисаним подацима треба да се обезбеди и меморисање апликативног софтвера.
j) 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 спроводе Агенција за борбу против корупције и
Државна ревизорска институција, у складу са одредбама члана 32. и 34. Закона о
финансирању политичких активности и члана 10. став 1. тачка 10. Закона о Државној
ревизорској институцији.
Упоредни преглед података у финансијским извештајима Социјалдемократске партије
Србије поднетих Агенцији за борбу против корупције и Агенцији за привредне регистре
Увидом у годишње финансијске извештаје који се достављају Агенцији за привредне
регистре закључно са 30. јуном 2016. године и њиховим поређењем са годишњим
финансијским извештајима са мишљењем ревизора, који се достављају Агенцији за борбу
против корупције до 15. априла 2016. године, утврђено је да су подаци међусобно
усклађени.
У наставку се дају подаци из Годишњег финансијског извештаја за 2015. годину
Социјалдемократске партије Србије који је достављен Агенцији за борбу против
корупције:
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у 000 динара
Приходи политичког субјекта
Новчана средства из јавних извора
Прилози физичких лица политичком субјекту
Приходи од имовине политичког субјекта
Укупно
Расходи политичког субјекта
Режијски и текући трошкови
Трошкови рекламног материјала и публикација
Трошкови јавних догађаја
Трошкови оглашавања
Зараде
Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања и међународне сарадње и рада са
чланством
Други трошкови
Укупно
Имовина политичког субјекта
Опрема
Плаћени аванси за услуге
Краткорочна потраживања и краткорочни финансијски пласмани
Текући (пословни) рачуни
Укупно
Улози (сопствени извори) и обавезе политичког субјекта
Нераспоређени вишак прихода над расходима
Вишак расхода над приходима
Добављачи у земљи
Обавезе које су непоменуте
Укупно

30.754
48
93
30.895

6.234
6.480
339
4.527
3.343
4.013
9.334
34.270

3.220
155
895
3.207
7.477

11.018
-4.400
857
2
7.477

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. Прописи који су коришћени, у
ревизији правилности пословања, као извори критеријума, су:
-

Закон о финансирању политичких активности;
Закон о политичким странкама;
Закон о рачуноводству;
Закон о раду;
Закон о порезу на доходак грађана;
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивањима
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица;
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга
правна лица;
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна
лица;
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-

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем;
Општи акти Социјалдемократске партије Србије.

3. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ
Оквир финансијског извештавања
Социјалдемократска партија Србије своје финансијско-материјално пословање обавља у
складу са Законом о рачуноводству 11 и подзаконским актима донетим на основу тог
закона и то: Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима за микро и друга
правна лица12, Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за
друга правна лица 13 и Правилником о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица14.
Према одредбама члана 64. Статута, пословни директор Социјалдемократске партије
Србије одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига странке
и овлашћен је да контактира са надлежним органом.
Финансијски извештаји за 2015. годину
Извршни одбор Социјалдемократске партије Србије је Одлуком бр. 24/16 од 17. фебруара
2016. године усвојио финансијске извештаје за пословну 2015. годину, којом је утврђен
вишак расхода над приходима у износу од 3.375 хиљада динара. Одлука о покрићу вишка
расхода над приходима није донета – изјава председника Извршног одбора од 17.
фебруара 2016. године.
Према потврди о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и
документације за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. Агенције за привредне регистре од
28. априла 2016. године, Социјалдемократска партија Србије је доставила редовни
годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. и документацију
из члана 34. Закона о рачуноводству Агенцији за привредне регистре – Регистру
финансијских извештаја 17. фебруара 2016. године и евидентирани под бројем ФИН
10375/2016.
Финансијски извештаји Социјалдемократске партије Србије уписани су 28. априла 2016.
године у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције за привредне
регистре, у оквиру Регистра финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су
достављени, и то: биланс стања, биланс успеха, одлука о усвајању финансијског извештаја
и одлука о покрићу губитка/изјава да није вршено покриће губитка.
Разврставање
Према наведеној потврди о јавном објављивању редовног годишњег финансијског
извештаја, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од
01.01.2015. до 31.12.2015. Социјалдемократска партија Србије се исправно разврстала као
1 – микро правна лица. Величина Социјалдемократске партије Србије верификована од
стране АПР, Регистра финансијских извештаја је 1 – микро правно лице.
„Службени гласник РС“, брoj 62/13
„Службени гласник РС“, брoj 118/13 и 95/14
13
„Службени гласник РС“, брoj 137/14
14
„Службени гласник РС“, брoj 137/14
11
12
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Финансијски извештаји у складу са Законом о финансирању политичких активности
Финансијски извештај за 2015. годину, као и извештај о прилозима и имовини, уз
претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са
прописима о рачуноводству и ревизији, достављени су Агенцији за борбу против
корупције у смислу одредаба члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких
активности. Исти су састављени у складу са Правилником о евиденцијама прилога и
имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање
политичког субјекта15.
Организација рачуноводства
Према одредбама члана 2. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
који је донео Извршни одбор Социјалдемократске партије Србије на седници одржаној 31.
јануара 2014. године, рачуноводство Социјалдемократске партије Србије обухвата скуп
послова који обезбеђују функционисање рачуноводственог информационог система и
послова финансијске функције. Рачуноводствени информациони систем обезбеђује
податке и информације о финансијском положају, успешности и променама у
финансијском положају, за интерне и екстерне кориснике. Финансијска функција обухвата
послове контроле новчаног пословања, односе с пословним банкама, финансирање
пословних функција, управљање потраживањима и обавезама, обрачуне и плаћања пореза,
доприноса и других дажбина, обрачуне и исплате зарада и накнада зарада, благајничко
пословање, наплате и исплате преко текућих рачуна.
Социјалдемократска партија Србије је, на основу Уговора о пружању књиговодствених
услуга од 20. марта 2012. године, вођење пословних књига и састављање периодичних и
годишњих рачуноводствених извештаја и исказа поверила привредном друштву ПД
„Финкодекс“ д.о.о. Београд, у смислу одредаба члана 15. став 1. Закона о рачуноводству.
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалдемократске
партије Србије - члан 2. став 6, регулисано је да се послови у оквиру рачуноводства и
финансија који нису поверени правном лицу специјализованом за књиговодство и
финансије обављају у служби рачуноводства и финансија, а одговорност запослених се
уређује општим актом којим се уређује радни однос и систематизација послова и радних
задатака запослених у Социјалдемократској партији Србије. Правилником о организацији
и систематизацији послова Социјалдемократске партије Србије, регулисано је да се
организациона структура Социјалдемократске партије Србије састоји из следећих
организационих јединица: Служба општих послова и Информативна служба, док службe
рачуноводства и финансија нису систематизоване.
Пословне књиге и рачуноводствене исправе
Подаци и информације о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу,
приходима, расходима и резултату пословања Социјалдемократске партије Србије
обезбеђују се у пословним књигама које чине: дневник, главна књига и помоћне књиге.
Вођење пословних књига и састављање и презентација финансијсих извештаја врши се у
складу са Законом о рачуноводству, Правилником о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима за
микро и друга правна лица и рачуноводственим политикама Социјалдемократске партије
Србије.
15
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Дневник представља хронолошку евиденцију пословних промена по датуму настанка.
Главна књига представља потпуни скуп рачуна за систематско обухватање пословних
промена. Води се јединствено на нивоу политичког субјекта и представља основ за
састављање финансијских извештаја. Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се
воде по врсти, количини и вредности за материјалну имовину и финансијска средства и
обавезе (основна средства, новчана средства, добављачи и др.).
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Социјалдемократске
партије Србије је регулисано да се рачуноводствена исправа саставља на месту и у
времену настанка пословног догађаја и мора бити потписана од стране лица одговорног за
настанак пословне промене. Књижење пословне промене се може вршити на основу
фотокопије под условом да је на фотокопији наведено место чувања оригиналне исправе.
Рачуноводствена исправа се мора доставити рачуноводству одмах по изради, односно
пријему а најкасније у року од три дана од дана када је пословна промена настала,
односно у року од три дана од датума пријема. Исте се морају књижити наредног дана од
дана пријема, а најкасније у року од пет дана од дана пријема.
Рачуноводствене политике
Усвојене рачуноводствене политике Социјалдемократске партије Србије односе се на
признавање, укидање признавања, мерење и процењивање средстава, обавеза, прихода и
расхода. Рачуноводственим политикама – саставни део Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама признавање, мерење и процењивање, одређених делова
имовине, уређено је на следећи начин:
Дугорочна материјална имовина се почетно мери по набавној вредности умањеној за
акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке због обезвређења, на
начин прописан у члану 14. Правилником о начину признавања, вредновања, презентације
и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима за микро и друга
правна лица. Амортизација се обрачунава одвојено за сваки део дугорочне материјалне
имовине, применом праволинијског метода за свако средство посебно, који за резултат
има константне трошкове у току корисног века трајања средстава. За канцеларијску
опрему корисни век трајања износи 10 година, а стопа амортизације 10%; за
телекомуникациону опрему корисни век је 6,7 година, а стопа амортизације 15%; за
рачунарску опрему корисни век је 3,3 године, а стопа амортизације 30% и за остала
непоменута средства корисни век је 10 годинa а стопа аморизације 10%. Основицу за
обрачун амортизације чини набавна вредност имовине. Накнадни издатак увећава
вредност имовине, а уколико не испуњава услове за признавање исказује се као трошак
периода у којем је настао.
Као дугорочна материјална имовина признају се и подлежу амортизацији: средства, алат и
ситан инвентар, чији је корисни век трајања дужи од годину дана. Алат и инвентар се
исказује као опрема на посебном аналитичком рачуну, а амортизациона стопа се утврђује
на основу процењеног века корисне употребе. Као дугорочна материјална имовина
признају се и резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од годину дана. Такви
резервни делови по уградњи увећавају књиговодствену вредност средства у које су
уграђени, а резервни делови који не задовољавају те услове исказују се као трошак
текућег пословања.
Залихе су краткорочна материјална имовина, које се мере по набавној цени, односно по
цени коштања или нето тржишној вредности у зависности од тога која је вредност нижа. У
набавну вредност залиха укључују се сви трошкови набавке и други трошкови који су
настали довођењем залиха на локацију. Обрачун утрошка залиха врши се по методи
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просечне пондерисане цене. Процену степена и износа обезвређења залиха врши пописна
комисија.
У вези признавања краткорочних потраживања и пласмана, готовинских еквивалената и
готовине и активних временских разграничења, дугорочних резервисања, обавеза и
пасивних временских разграничења, као и прихода и расхода (пословни, финансијски и
остали), рачуноводствене политике Социјалдемократске партије Србије упућују на
непосредну примену одговарајућих одредби Правилника о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима за микро и друга правна лица.
4. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
Одредбама члана 31. 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.
У складу са Статутом – члан 69, материјално–финансијско пословање
Социјалдемократске партије Србије контролише Надзорни одбор, о чему подноси
извештај Конгресу.
Према одредбама члана 7. Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници општим
актом уређују организацију рачуноводства. Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалдемократске партије Србије, регулисано је да
систем интерне контроле обухвата све мере које се предузимају у циљу заштите средстава
од прекомерног трошења, преваре или неефикасне употребе; обезбеђења поузданости и
веродостојности рачуноводствених података; обезбеђења извршења послова у складу са
усвојеном политиком странке и др.
Наведеним интерним актом Социјалдемократске партије Србије је регулисано да интерна
рачуноводствена контрола треба да обезбеди поузданост и веродостојност
рачуноводствених евиденција и података и рачуноводствених извештаја.
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Одредбама члана 64. Статута Социјалдемократске партије Србије прописано је да
пословни директор даје предлог финансијског плана за наредну календарску годину, који
усваја председништво, најкасније до 30. децембра текуће године за идућу календарску
годину. Предлог финансијског плана за 2015. годину Социјалдемократске партије Србије
сачињен је 25. децембра 2014. године, у коме су приходи из буџета планирани у износу од
31.300 хиљада динара и расходи у истом износу. Од планираних прихода из буџета, на
приходе из буџета Републике односи се 28.000 хиљада динара. Од укупних расхода, за
трошкове производних услуга планирано је 19.600 хиљада динара.
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6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
6.1. 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.
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем 16 - одредбе члана 2. став 2, прописано је да правно лице врши
годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши
попис.
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је усвојио Извршни
одбор Социјалдемократске партије Србије на седници одржаној 31. јануара 2014. године,
попис имовине и обавеза регулисан је одредбама члана 12. Стање имовине и обавеза
усклађује се најмање једном годишње са стварним стањем који се утврђује пописом.
Попис се врши на крају пословне године са стањем на последњи дан пословне године.
Усклађивање обавеза Социјалдемократска партија Србије је извршила усаглашавање
обавеза са повериоцима, у писменом облику путем извода отворених ставки, и то:
„Акционарско друштво за инжињеринг и одржавање електромашинских система“ а.д.
Београд у износу од 20 хиљада динара, „Speed“ Нови Београд у износу од 23 хиљада
динара, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд у износу од 20 хиљада динара ,Adver
city“ Ниш у износу од 43 хиљада динара, Дoo "Seco" Нови Пазар у износу од 49 хиљада
динара, „ЈП за стамбене услуге“ Бор у износу од 34 хиљада динара и др.
Имовина која је предмет пописа према овом Правилнику, а која је исказана у пословним
књигама Социјалдемократске партије Србије, обухвата: опрему, залихе, потраживања,
готовинске еквиваленте и обавезе.
Обавезе које су предмет пописа односе се само на краткорочне обавезе.
Редован годишњи попис имовине и обавеза Социјалдемократске партије Србије са стањем
на дан 31. децембар 2015. године извршила је комисија образована 25. децембра 2015.
године, и то једна трочлана комисија, при чему два члана комисије нису запослени у
странци, већ су њени чланови. Осим одлуке о образовању пописне комисије, није
презентован други документ у писаној форми о ангажовању два члана странке за вршење
пописа.
Пописом је обухваћен попис основних средстава, новчаних средстава, готовинских
еквивалената, временских разграничења, дугорочних резервисања и обавеза. Попис је
извршен у централи Социјалдемократске партије Србије и у градским и општинским
одборима.
Попис је извршен на основу Упутства за рад пописне комисије од 25. децембра 2015.
године, којим је дефинисан начин рада на попису. Извештај о извршеном годишњем
попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2015. године достављен је
Извршном одбору Социјалдемократске партије Србије, који је исти усвојио 11. јануара
2016. године.
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Располагање имовином – основним средствима
На основу пописних листа основних средстава, утврђено је да су основна средства
Социјалдемократске партије Србије лоцирана у 27 градова/општина на подручју
Републике у којима је странка основала градске односно општинске одборе за обављање
својих страначких активности.

6.1.1. Некретнине, постројења и опрема (рачуни групе 02)

Некретнине, постројења и опрема
Канцеларијска опрема
Опрема
Укупно:
Исправка вредности:
Опреме
Укупно
Свега:

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

4.420
170
4.590

3.343
170
3.513

(1.370)
(1.370)
3.220

(691)
(691)
2.822

Промене на позицији набавне вредности некретнина, постројења и опреме у току 2015.
године односе се на повећања/нове набавке опреме у износу од 1.077 хиљада динара, а
исказане су у следећем прегледу:

Опис

Канцеларијска
опрема
Опрема
Укупно:

Смањење
у 2014. Години

у 000 динара
Стање
31.12. 2015.

Почетно стање
01.01.2014.

Повећање
у 2015. години

3.343

1.077

4.420

170
3.513

0
1.077

170
4.590

Исправка вредности некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембра 2015. године
износи 1.370 хиљада динара, од чега у 2015. години повећање исправке вредности износи
679 хиљада динара, по основу обрачунате амортизације опреме.
Канцеларијска опрема која је исказана по набавној вредности у износу од 4.420 хиљада
динара се односи на намештај, рачунаре, компјутерску опрему и другу опрему која се
користи у канцеларијском простору.
Нове набавке основних средстава
У 2015. години извршене су нове набавке канцеларијске опреме и осталих основних
средстава по набавној вредности у износу од 1.077 хиљада динара, од чега се целокупни
износ односи на канцеларијску опрему.
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Највеће појединачне набавке канцеларијске опреме односе се на следеће добављаче:
у 000 динара
Р.б.
1.
2.
2.

Добављач
Ада computers
СЗТР Netcom
СРПТ Халас

Датум набавке/
Активирања
18.02.2015.
03.03.2015.
18.04.2015.

Опис

Износ

Компјутерска опрема
Канцеларијска опрема
Канцеларијски
намештај

34
38
31

Укупно:

103

Највеће појединачне набавке остале опреме односе се на следеће добављаче:
у 000 динара
Р.б.

Добављач

1.
Šarena boja
2.
OK štamparija
3.
Super štampa
Укупно:

Датум набавке/
Активирања
05.03.2015.
26.05.2015.
17.09.2015.

Опис

Износ

Промо пулт
Рекламни пулт
Промо пулт

305
221
210
736

6.1.2. Залихе (рачуни класе 1)
Залихе које су исказане у износу од 155 хиљада динара, односе се на дате авансе за робу у
земљи добављачу „Eurostar“ д.о.о. у износу од девет хиљада динара и дате авансе за
услуге у износу од 145 хиљада динара , и то: „Finkodeks“ д.о.о. у износу од 42 хиљада
динара, ЈП „Пословни простор“ Ниш у износу од 18 хиљада динара, „Авенија систем“
д.о.о. у износу од 65 хиљада динара и IEF д.о.о. у износу од 20 хиљада динара.
6.1.3. Друга потраживања (рачуни групе 22)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Друга потраживања
Потраживања за преплаћене порезе
Дати депозити
Свега:

189
706
895

154
14
168

Од укупног износа других потраживања која су исказана у износу од 895 хиљада динара,
највећи део у 2015. години се односи на потраживања по основу датих депозита у износу
од 706 хиљада динара, а у 2014. години по основу преплаћених пореза и доприноса у
износу од 154 хиљада динара.
6.1.4. Готовински еквиваленти и готовина (рачуни групе 24)

Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни

31.12.2015.

у 000 дин
31.12.2014

3.207

7.435
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Свега:

3.207

7.435

Готовински еквиваленти и готовина који су исказани у износу од 3.207 хиљада динара
односе се на динарски рачун за редован рад.
Социјалдемократска партија Србије послује преко једног динарског текућег рачуна,
отвореног код Комерцијалне банке а.д. Београд, што је приказано у наставку:
Преглед рачуна СДПС код банака
Број рачуна
205-0000000151298-57
Укупно:

Намена
рачуна
Редован
рад

Стање
31.12.2014.

у 000 динара
Промет
Стање
Дуговни Потражни 31.12.2015.

7.435

39.084

35.877

3.207

7.435

39.084

35.877

3.207

Социјалдемократска партија Србије нема отворен девизни рачун, преко кога се обавља
девизно пословање, што је утврђено на основу претраживања јединственог регистра
рачуна код Народне банке Србије.
Независна потврда стања средстава на рачуну
Претрагом јединственог регистра рачуна Народне банке Србије утврђено је да је динарски
рачун Социјалдемократске партије Србије отворен 12. новембра 2009. године, код
Комерцијалне банке а.д. Београд.
Именовање лица одговорног за финансијско пословање, председника Извршног одбора
Социјалдемократске партије Србије, извршено је у складу са чланом 31. Закона о
финансирању политичких активности.
Исказано стање новчаних средстава Социјалдемократске партије Србије на рачуну број
205-0000000151298-57 отвореном код Комерцијалне банке а.д. Београд, потврђено је
изводом отворених ставки са стањем на дан 31.12.2015.
Благајничко пословање
Интерна регулатива
Одредбама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је на
основу члана 62. Статута Социјалдемократске партије Србије и члана 2. став 1. тачка 13,
члана 4. став 1 и члана 7. став 1. Закона о рачуноводству донео Извршни одбор СДПС, на
седници одржаној 31. jануара 2014. године, регулисано је следеће:
У оквиру рачуноводства и финансија обављају се послови: Благајничког пословања (члан
2); Рачуноводствена исправа мора да обухвати све податке потребне за књижење у
пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе може видети основ и врста
пословне промене, као и место и време настанка пословног догађаја. Књижење пословне
промене се може вршити на основу фотокопије под условом да је на фотокопији наведено
место чувања оригиналне исправе, са потписом одговорног лица (члан 5);
Лица која састављају и врше пријем рачуноводствених исправа, дужни су да насталу
документацију доставе рачуноводству одмах по пријему, а најкасније у року од три дана
од дана када је промена настала. Лица која воде пословне књиге, дужна су да
рачуноводствене исправе прокњиже у пословним књигама наредног дана, а најкасније у
року од пет дана од дана пријема (члан 8);
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Процењивања готовинских еквивалената и готовине врши се на начин прописан
одредбама Правилника о начину признавања, вредновања и презентације у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица (члан 23);
У поступку ревизије утврђено је да су рачуни у књизи благајне у укупном износу од 63
хиљада динара књижени на основу фотокопије рачуна уместо на основу оригиналне
документације, супротно одредбама члана 5. став 5. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Социјалдемократске партије Србије. Наведеним одредбама
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, регулисано је да се
књижење пословне промене може вршити на основу фотокопије, под условом да је на
фотокопији наведено место чувања оригиналне исправе са потписом одговорног лица.
У књизи благајне вршена су књижења на бази документације која није била потпуна,
тачна, комплетна или је вршено књижење без документације, у износу од 96 хиљада
динара, супротно члану 8. ст. 1 и 2. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Социјалдемократске партије Србије. Наведеним одредбама Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама, регулисано је да су лица која састављају
и врше пријем рачуноводствених пријава, дужна да потписану исправу и другу
документацију у вези са насталом променом доставе рачуноводству одмах по изради,
односно пријему, а најкасније у року од три дана од дана када је пословна промена
настала, односно у року од три дана од датума пријема.
Лица која воде пословне књиге, после спроведене контроле примљених рачуноводствених
исправа, дужна су да рачуноводствене исправе прокњиже у пословним књигама наредног
дана, а најкасније у року од пет дана од датума пријема.
НАЛАЗ
У главној књизи и помоћној књизи благајне Социјалдемократске партије Србије, пословне
промене су евидентиране на основу фотокопије рачуна или без потпуне документације о
насталој пословној промени, у износу од 159 хиљада динара, супротно одредбама члана
8. Закона о рачуноводству и чл. 5. и 8. ст. 1 и 2. Правилника о рачуноводству и
рачуноводственим политикама.
6.1.5. Улози (рачуни групе 34 и 35)

Улози(сопствени) извори оснивача и других лица
Нераспоређени вишак прихода над расходима
Вишак расхода над приходима
Свега:

31.12.2015.

у 000 дин
31.12.2014

11.018
(4.400)
6.618

11.018
1.025
9.993

На рачуну улози (сопствени извори) оснивача и других лица исказан је износ у висини од
6.618 хиљада динара који се у целини односи на нераспоређени вишак прихода над
расходима у износу од 11.018 хиљада динара, умањен за нето вишак расхода над
приходима у износу од 4.400 хиљада динара исказан у финансијским извештајима
Социјалдемократске партије Србије – Биланс успеха за период од 1. јануара до 31.
децембра 2015. године.
Нераспоређени вишак прихода над расходима у износу од 11.018 хиљада динара чини
стање на рачуну нераспоређене добити ранијих година у износу од 10.115 хиљада динара
и стање на рачуну нераспоређене добити текуће године у износу од 903 хиљада динара.
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Део нераспоређене добити ранијих година у износу од 10.024 хиљада динара формиран је
у 2014. години укидањем обавеза по основу одложених прихода – уплате из буџета
(Министарство финансија и привреде, Београд, Рачун 840-1620-21, Остали трансфери) у
корист нераспоређене добити.
У наставку је приказан нераспоређени вишак прихода над расходима Социјалдемократске
партије Србије – за период формирања од 2013. до 2015. године:
Година
2013.
2014.
2015.

Нераспоређенан добит
Нераспоређенан добит
ранијих година (К-то 3400) текуће године (К-то 3400)
91.117,99
803.568,10
10.023.956,18
99.530,58
10.115.074,17
903.116,68

31.12.
894.704.09
11.018.190,45
11.018.190,45

Извршни одбор Социјалдемократске Србије је 17. фебруара 2016. године усвојио
финансијске извештаје странке за 2015. годину, при чему је одлучио да се одлука о
покрићу вишка расхода над приходима исказаног у финансијским извештајима у износу
од 3.375 хиљада динара не доноси.
6.1.6. Обавезе (рачуни групе 43)
Обавезе из пословања које су исказане у износу од 857 хиљада динара, односе се на
фактурисане обавезе према добављачима у земљи, и то: ЈКП „Београдске електране“ у
износу од 46 хиљада динара, ЈКП „Новосадска топлана“ у износу од 22 хиљада динара, ЈП
„Град“ стамбена агенција Крагујевац у износу од 44 хиљада динара, ЈКП „Новосадска
топлана“ у износу од 22 хиљада динара, „Бета прес“ у износу од 26 хиљада динара, ЈП
„Пословни простор“ Земун у износу од 175 хиљада динара, ЈП „Пословни простор“
Врачар – Дечанска у износу од 31 хиљада динара и др.
6.1.7. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (рачуни групе 48)
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине које су исказане у износу од две хиљаде
динара, односе се на обавезе за порез на исплате по уговору о делу. Веза: Напомена 6.2.4.
6.2. БИЛАНС УСПЕХА
а) ПРИХОДИ
Исказани приходи Социјалдемократске партије Србије се односе на:

Приходи
Приходи из локалне самоуправе
Приходи из буџета Републике Србије
Приходи из буџета Војводине
Приходи од прилога физичких лица
Приходи од камата
Свега:

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

2.958
27.500
296
48
93
30.895

3.563
42.440
1.924
347
100
48.374

У финансијским извештајима Социјалдемократске партије Србије за 2015. годину
исказани су приходи у износу од 30.895 хиљада динара.
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Приходе по основу примљених средстава из јавних извора у износу од 30.754 хиљада
динара, чине приходи из локалне самоуправе у износу од 2.958 хиљада динара, приходи из
буџета Републике Србије у износу од 27.500 хиљада динара, и приходи из буџета
Војводине у износу од 296 хиљада динара.
Остварени приходи по основу примљених средстава од физичког лица износе 48 хиљада
динара, a приходи од камата по основу средстава која се воде на текућем рачуну
Социјалдемократске партије Србије 93 хиљада динара.
Преглед прихода Социјалдемократске партије Србије по изворима и намени остварени у
2015. години:
у 000 динара
Извори прихода
Приходи из буџета локалне самоуправе
Приходи из буџета Републике Србије
Приходи из буџета Војводине
Приходи од прилога физичких лица
Приходи од камата
Укупно:

Јавни
Јавни
Јавни
Приватни
Приватни

Редован
рад
2.958
27.500
296
48
93
30.895

Укупно
2.958
27.500
296
48
93
30.895

6.2.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (рачуни групе 64)
I 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.
Приходи из републичког буџета
У 2015. години остварени су приходи из буџета Републике Србије по основу финансирања
редовног рада Социјалдемократске партије Србије, 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 у складу са чланом 17.
Закона о финансирању политичких активности.
У 2015. години, средства за редован рад су пренета на текући рачун Социјалдемократске
партије Србије бр. 205-0000000151298-57 код Комерцијалне банке а.д. Београд.
У наставку је приказана динамика уплаћених износа Социјалдемократској партији Србије
по основу припадајућих месечних средстава из буџета Републике Србије за финансирање
редовног рада у 2015. години, укупном износу од 27.500 хиљада динара, и то:
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Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

Проценат

Месечни износ

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292

у 000 динара
Укупна уплата у
периоду
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292
2.292

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 0,15% расхода буџета Републике, расхода буџета
аутономне покрајине, односно расхода буџета јединица локалне самоуправе. Од 18.
новембра 2014. године средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање
редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике,
посланике, односно одборнике одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода.
Одредбама члана 5. Закона о буџетском систему17 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.
а) Приходи из буџета локалне самоуправе
Приходи из буџета локалне самоуправе у износу од 2.958 хиљада динара односе се на
средства за финасирање редовног рада.
У наставку се даје преглед остварених прихода из буџета локалне самоуправе по намени
финансирања:

17

„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13
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Остварени приходи СДПС из буџета локалне самоуправе – редован рад
Редован рад
Ужице
Чачак
Лесковац
Лозница
Косјерић
Ваљево
Вождовац
Панчево
Врање
Чукарица
Оџаци
Кикинда
Земун
Ивањица
Бечеј
Нови Сад
Сента
Сомбор
Београд
Крушевац
Суботица
Обреновац
Врачар
Вршац
Палилула
Укупно

Износ
151
23
58
12
14
28
35
64
54
13
20
15
10
7
15
287
16
39
1.861
25
145
16
12
28
10
2.958

у 000 динара
Укупно
151
23
58
12
14
28
35
64
54
13
20
15
10
7
15
287
16
39
1.861
25
145
16
12
28
10
2.958

б) Приходи из буџета Републике Србије

Приходи из буџета Републике Србије у износу од 27.500 хиљада динара односе се на
средства за финансирања редовног рада.
Остварени приходи из буџета Републике Србије
Извор прихода
Буџет Републике Србије
Министарство финансија
Укупно

Редован рад

у 000 динара
Укупно

27.500
27.500

27.500
27.500

Приходи у износу од 27.500 хиљада динара остварени су сходно одредбама члана 17.
Закона о финансирању политичких активности којима је утврђен начин остваривања
прихода за финансирање редовног рада парламентарних политичких странака и расподела
тих средстава из буџета Републике Србије. Средства су уплаћивана у месечним износима
на рачун за редован рад са рачуна извршења буџета Републике Србије.
в) Приходи из буџета АП Војводине
Приходи из буџета АП Војводине у износу од 296 хиљада динара, односе се на средства
која су пренета за финансирање редовног рада странке.
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г) Приходи од прилога физичких лица
Приходи од прилога физичких лица у износу од 48 хиљада динара остварени су сходно
одредбама члана 7. Закона о финансирању политичких активности којима је прописано да
приватне изворе финансирања чине и прилози које физичка лица добровољно дају
политичком субјекту.
У наставку се даје преглед прихода од прилога физичких лица:
у 000 динара
Извор прихода
Приходи од прилога физичких лица
Укупно:

Редован
рад
48
48

Укупно
48
48

Приходи од прилога физичких лица се односе на уплате од стране једног физичког лица у
износу од 48 хиљада динара за финансирање редовног рада странке.
Одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности прописано је 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
(чланарина, прилог) коју једно физичко или правно лице може дати политичком субјекту.
Према одредбама члана 10. наведеног закона, максимална вредност давања политичком
субјекту за финансирање редовног рада на годишњем нивоу, за физичко лице износи 20
просечних месечних зарада (891 хиљада динара), а за правно лице 200 просечних
месечних зарада (8.905 хиљада динара). Социјалдемократска партија Србије је исказала
приходе по основу прилога физичких лица у укупном износу од 48 хиљада динара, од чега
је једно лице дало прилог за финансирање странке.
Максимална вредност прилога физичких лица Социјалдемократске партије Србије у току
2015. године није прекорачена, и за наведене прилоге истих у износу од 48 хиљада динара
на увид су стављене изјаве дате од стране даваоца прилога да није прекорачена
максимална вредност давања, у смислу члана 9. Закона о финансирању политичких
активности.
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.
У складу са наведеним одредбама Закона о финансирању политичких активности,
Социјалдемократска партија Србије је на свом веб-сајту објавила односно давање.
6.2.2. Приходи од камата (рачун 661)
Приходи од камата исказани у износу од 93 хиљада динара односе се на приходе од
камата по основу средстава која се воде на текућем рачуну Социјалдемократске партије
Србије отвореног код Комерцијалне банке а.д. Београд. Обрачун камата извршен је
15.01.2015. године у износу од 51 хиљада динара за период од 01.07.2014. – 01.01.2015.
године и 15.07.2015. у износу од 42 хиљада динара за период од 01.01.2015. – 01.07.2015.
године, а на основу уговора о отварању и вођењу рачуна правног лица број 09/010127, од
12.11.2009. године. Према одредби члана 5. наведеног уговора, банка обрачунава и плаћа
камату на износ средстава на рачуну клијента у складу са Општим условима пословања за
правна лица и пословном политиком банке.
33

б) РАСХОДИ

У финансијским извештајима Социјалдемократске партије Србије за 2015. годину
исказани су расходи у износу од 34.270 хиљада динара, који се односе на редован рад. У
наставку се даје преглед расхода по намени за 2015. и 2014. годину:
у 000 динара
31.12. 2015. 31.12.2014.
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи
Вишак расхода над приходима, ефекти промена
рачуноводствених политика и исправка грешака из
ранијих година
Свега:

2.515
3.824
20.742
679
5.970
33.730
5
0

2.801
13.946
18.723
537
11.951
47.958
14
302

535
34.270

0
48.274

I РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
Укупни расходи које је Социјалдемократска партија Србије остварила у 2015. години
исказани су у износу од 34.270 хиљада динара, што је за 14.004 хиљада динара, односно за
29% мање у односу на 2014. годину (48.274 хиљада динара). Највећи износ трошкова
односи се на трошкове производних услуга у износу од 20.742 хиљада динара (61%).
Исказани расходи Социјалдемократске партије Србије, по врстама, дају се у наставку.
6.2.3. Трошкови материјала и енергије (група рачуна 51)

Опис
Утрошени материјал
Утрошена енергија
Утрошени нафтни деривати
Утрошени резервни делови за текуће
инвестиционо одржавање
Утрошени ситан инвентар
Укупно:

Износ
31.12.2015.
200
1.415
353

у 000 динара
Износ
31.12.2014.
87
1.061
1.064

54

329

493
2.515

260
2.801

Трошкови материјала и енергије исказани су у износу од 2.515 хиљада динара и односе се
на утрошени материјал у износу од 200 хиљада динара, утрошену енергију у износу од
1.415 хиљада динара, трошкове нафтних деривата у износу од 353 хиљада динара,
трошкове резервних делова за текуће инвестиционо одржавање у износу од 54 хиљада
динара и трошкове ситног инвентара у износу од 493 хиљада динара.
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Уступање моторних возила без накнаде
У финансијским извештајима Социјалдемократске партије Србије за 2015. годину
исказани су трошкови нафтних деривата у износу од 353 хиљада динара по основу
коришћења пет приватних аутомобила, на основу уговора о уступању моторног возила на
коришћење закључених између физичких лица и Социјалдемократске партије Србије.
Уговорима о уступању моторног возила на коришћење, у члану 2., регулисано је да
Социјалдемократска партија Србије неће плаћати никакву материјалну или другу
надокнаду, с обзиром да је власник возила члан Социјалдемократске партије Србије.
Односним уговорима није регулисан начин коришћења возила, није утврђен норматив
утрошка горива, нити је успостављена евиденција и праћење утрошка горива, супротно
одредбама члана 8. и 22. Закона о рачуноводству, члана 32. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица и члана 83. Статута.
У вези са исказаним трошковима нафтних деривата, утврђено је да није регулисан начин
плаћања утрошеног бензина, већ се исти плаћа само на основу поднетих рачуна.
Социјалдемократска партија Србије доставила је, у поступку ревизије, Државној
ревизорској институцији 26. октобра 2016. године, Прaвилник о коришћењу уступљених
возила за потребе Социјалдемократске партије Србије, број 4-2/11 од 2. фебруара 2011.
године, међутим, истим нису у целини регулисани начин коришћења уступљених
путничких возила, нормативи и праћење утрошка горива за уступљена моторна возила.
Највећи добављач у оквиру трошкова нафтних деривата је бензинска пумпа SPEED doo,
Свилајнац. Од овог добављача купљен је бензин у износу од 271 хиљаде динара, што
представља 77% укупних трошкова нафтних деривата у 2015. години.
НАЛАЗ
Социјалдемократска партија Србије није интерним општим актом у целини регулисала
начин коришћења уступљених путничких возила, нормативе утрошка горива, нити је
успоставила евиденцију за праћење утрошка горива уступљених возила које користи за
обављање страначких активности, супротно одредбама члана 8. и 22. Закона о
рачуноводству, члана 32. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица и члана 83. Статута.
Препорука број 1:
Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да интерним општим актом у целини
регулише начин коришћења уступљених путничких возила, да утврди нормативе утрошка
горива, као и да успостави евиденцију за праћење утрошка горива односних возила које
користи за обављање страначких активности.
Уступање моторних возила као неновчани прилог
Уступање моторних возила на коришћење Социјалдемократској партији Србије без
накнаде, од стране њених чланова, није исказано у пословним књигама и финансијским
извештајима странке као неновчани прилог у виду услуге пружене без накнаде, по
тржишној вредности пружене услуге, супротно одредбама члана 9. и 27. Закона о
финансирању политичких активности и члана 3. Правилника о евиденцијама прилога и
имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање
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политичког субјекта 18 , нити је односни неновчани прилог евидентиран у посебној
евиденцији о прилозима, поклонима и пруженим услугама без накнаде, супротно
одредбама члана 27. Закона о финансирању политичких активности.
НАЛАЗ
Уступање моторних возила на коришћење Социјалдемократској партији Србије од
стране њених чланова без накнаде, није евидентирано као прилог у виду услуге пружене
без накнаде, супротно одредбама чл. 9. и 27. Закона о финансирању политичких
активности.
Препорука број 2:
Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да уступање моторних возила на
коришћење без накнаде, од стране њених чланова, евидентира као прилог у виду услуге
пружене без накнаде у складу са одредбама члана чл. 9. и 27. Закона о финансирању
политичких активности.
6.2.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група рачуна 52)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
Остали лични расходи и накнаде
Свега:

2.368
424

3.312
593

381
651
3.824

9.461
580
13.946

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у износу од 3.824
хиљада динара и односе се на зараде које запослени остваре за обављени рад и време
проведено на раду (бруто) у износу од 2.368 хиљада динара или 61,92%. Трошкови
доприноса који се обрачунавају на терет послодавца исказани у износу од 424 хиљада
динара, накнада физичким лицима по основу других уговора у износу од 381 хиљада
динара. Преостали износ ових трошкова односи се на остале расходе и накнаде у износу
од 651 хиљада динара.
Социјалемократска партија Србије је исказала трошкове зарада и накнада зарада у 2015.
години у мањем износу у односу на 2014. годину за 944 хиљада динара. Разлика је
последица начина књижења, јер су трошкови ангажовања омладинске задруге у 2014.
години евидентирани као трошкови зарада и накнада зарада, а у 2015. години као
трошкови едукације чланова странке.
Социјалемократска партија Србије је у 2015. години запошљавала три особе. Према
правилнику о систематизацији радних места запослени су распоређени на следећа радна
места: руководилац службе општих послова, административни радник и менаџер.
Просечна месечна зарада по запосленом је остварена у периоду јануар - децембар 2015.
године у бруто износу од 65.779 динара, односно у нето износу од 47.244 динара.

18

„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 25/12 и 31/13
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6.2.5. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Трошкови производних услуга
Трошкови превоза, птт услуга, такси услуга и интернета
Трошкови услуга текућег одржавања и чишћења
Трошкови закупнина
Трошкови огласа у новинама, часописима и сл.
Трошкови за проспекте, флајере, летке и плакате
Трошкови израде печата
Трошкови и улагања у предмете са пропагандним
порукама
Трошкови постављања рекламних паноа
Трошкови издавања публикација и штампања
Трошкови рекламних филмова
Остали трошкови за рекламу и пропаганду
Трошкови истраживања
Трошкови комуналних услуга и заштите на раду
Свега:

3.175

5.126

3.375
2.730
7
1.440
5

2.893
2.369
77
2.434
0

4.990

4.571

49
3.094
5
1.417
195
260
20.742

298
567
0
56
78
254
18.723

Трошкови производних услуга исказани су у износу од 20.742 хиљада динара, а односе се
на трошкове превоза, ПТТ услуга, такси услуга и интернета у износу од 3.175 хиљада
динара, трошковe услуга текућег одржавања и чишћења у износу од 3.375 хиљада динара,
трошковe закупнина у износу од 2.730 хиљада динара, трошкове улагања у предмете са
пропагандним порукама у износу од 4.990 хиљада динара, трошковe издавања
публикација и штампања у износу од 3.094 хиљада динара и остале трошкове за рекламу и
пропаганду.
У укупним производним трошковима Социјалдемократске партије Србије највеће учешће
имају трошкови рекламе и пропаганде, у износу од 11.007 хиљада динара. Главни
добављачи по основу трошкова рекламе и пропаганде су: ПР „Šarena boja“ Београд,
предузетник ПР „Super štampa“ Београд и радња за штампарске услуге „ОК print“, јер се на
на ова три добављача односи 9.942 хиљада динара трошкова рекламе и пропаганде.
Предузетник ПР „Šarena boja“ Београд
Социјалдемократска партија Србије је од предузетника ПР „Šarena boja“ Београд у току
2015. године извршила набавку пропагандног материјала у износу од 4.351 хиљада
динара, од чега се 3.443 хиљада динара односи на трошкове улагања у предмете са
пропагандним порукама, износ од 505 хиљада динара на трошкове за проспекте, флајере,
летке и плакате и износ од 403 хиљада динара на остале трошкове за рекламу и
пропаганду, а чији се преглед даје у наставку:
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Врста трошка
Остали трошкови за рекламу и
пропаганду
Трошкови за проспекте, флајере,
летке и плакате
Трошкови улагања у предмете са
пропагандним порукама

Пружена услуга /набављњно
добро
Билтен „Социјалдемократија“
(20.000 примерака)
Флајери, рекламни блокови,
плакати, постери (67.150 ком.)
Фасцикле рекламне, флајери,
рекламни блокови, заставице,
визит карте, приступнице ...
(139.004 ком)

Укупно:

у 000 динара
Учешће
Износ
у%
403

9,26%

505

11,61%

3.443

79,13%

4.351

100,0%

Предузетник ПР „Super štampa“ Београд
Социјалдемократска партија Србије је од предузетника ПР „Super štampa“ Београд у току
2015. године извршила набавку пропагандног материјала у износу од 4.834 хиљада
динара, од чега се 1.577 хиљада динара односи на трошкове улагања у предмете са
пропагандним порукама, износ од 432 хиљада динара на трошкове за проспекте, флајере,
летке и плакате, износ од 1.733 хиљада динара на трошкове издавања публикација и износ
од 1.092 хиљада динара на остале трошкове за рекламу и пропаганду, а чији се преглед
даје у наставку:
Врста трошка
Остали трошкови за рекламу и
пропаганду
Трошкови за проспекте, флајере,
летке и плакате
Трошкови издавања публикација

Трошкови улагања у предмете са
пропагандним порукама

Пружена услуга /набављњно
добро
Заставице, платнене торбе,
припрема штампе банера
(6.550 ком.),
Флајери (1.000 ком), визит
карте (32.000 ком.)
Постер (5.000 ком), билтен
„Социјалдемократија“
(32.660 ком)
Фасцикле рекламне, рекламни
блокови, кабанице, кишобрани,
оловке, банер, рол ап...
(29.080 ком)

Укупно:

Износ

у 000 динара
Учешће
у%

1.092

22,59%

432

8,94%

1.733

35,85%

1.577

32,62%

4.834

100,0%

Радња за штампарске услуге „ОК print“ Београд
Социјалдемократска партија Србије је од радње за штампарске услуге „ОК print“ Београд
у току 2015. године извршила набавку пропагандног материјала у износу од 757 хиљада
динара, од чега се 243 хиљада динара односи на трошкове улагања у предмете са
пропагандним порукама и износ од 514 хиљада динара на остале трошкове за рекламу и
пропаганду, а чији се преглед даје у наставку:
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Врста трошка
Остали трошкови за рекламу и
пропаганду

Трошкови улагања у предмете са
пропагандним порукама
Укупно:

Пружена услуга
/набављeно добро
Брендиран штанд (10 ком),
Билтен (1.000 ком),
Информатор
„Социјалдемократија“
(5.000 ком)
Роковници, оловке, упаљачи,
флајери, мајице, дуксеви,
качкети (17.800 ком)

у 000 динара
Учешће у
Износ
%

514

67,90%

243

32,10%

757

100,0%

У поступку ревизије је утврђено да се одштампани предмети са пропагандним порукама
достављају градским/општинским одборима Социјалдемократске партије Србије, који
врше даљу дистрибуцију.
Социјалдемократска партија Србије је у 2015. години исказала трошкове по основу
штампања пропагандног материјала од стране три предузетника – штампарских радњи по
уговорима о пословно-техничкој сарадњи у износу од 13.052 хиљада динара, и то: “OK
print” у износу од 2.140 хиљада динара, “Šarena boja” у износу од 5.892 хиљада динара и
“Super štampa” у износу од 5.020 хиљада динара, сви из Београда. Исказани трошкови који
се односе на наведене штампарије чине 38% укупних трошкова странке. У 2015. години –
која није била изборна година, одштампано је 259.584 предмета са пропагандним
порукама (рекламни блокови, плакати, постери, фасцикле и др.), као и 57.660 примерака
билтена „Социјалдемократија“.
Чланом 1-2. уговора о пословно-техничкој сарадњи који су закључени са односним
штампаријама, регулисано је да се уговором „одређују начин наручивања робе“ као и да
се штампарија обавезује да ће наручиоцу „извршити испоруку наручене робе на време и
по унапред договореним роковима и количинама“.
Приликом књижења набавке предмета са пропагандним порукама по уговорима са
односним штампаријама, уз налоге за књижење нису били приложени примопредајни
документи/докази да је извршен пријем одштампаног материјала, нити на рачунуотпремници штампарских радњи постоји доказ/потпис о томе ко је од стране
Социјалдемократске партије Србије „робу примио“, као ни документа из којих се може
видети њена даља дистрибуција, супротно одредбама чл. 8. и 9. Закона о рачуноводству,
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и члана 83. Статута. По
писаном захтеву Државне ревизорске институције Социјалдемократска партија Србије је
доставила примопредајнице којима су председници градских/општинских одбора странке
потврдили преузимање рекламног материјала, као и изјаве да је преузети рекламни
материјал подељен на страначким акцијама и штандовима, као и симпатизерима странке.
Социјалдемократска партија Србије донела је Правилник о набавци и дистрибуцији
рекламног и пропагандног материјала, број 149/16, дана 18. октобра 2016. године, и исти
доставилa Државној ревизорској институцији 26. октобра 2016. године. Правилник се
односи на поступак набавке и дистрибуције рекламног и пропагандног материјала,
међутим, истим није у целини уређено утврђивање потреба за односним материјалом од
стране градских и општинских одбора, чување материјала до дистрибуције и вођење
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евиденције о материјалу нити је ближе уређен начин одлучивањa председника извршног
одбора о активностима у вези са овим питањем.
Предмети са пропагандним порукама примљени од три предузетника – штампарских
радњи: “OK print”, “Šarena boja” и „Super štampa” из Београда по уговорима о пословнотехничкој сарадњи у износу од 13.052 хиљада динара, евидентирани су у оквиру трошкова
производних услуга.
Пословни односи са штампаријама
У вези са пословним односима Социјалдемократске партије Србије са три штампарије
наведене у тачки 6.2.5. Напомена, утврђено је да су наведене штампарије обављале
делатност у трајању од 6-18 месеци, као и да су после плаћања извршених испорука
брисане из Регистра предузетника код Агенције за привредне регистре.
У наставку се даје преглед података у вези са пословним односима Социјалдемократске
партије Србије са наведеним штампаријама:
Пословно име
Олга Милићевић
ПР Радња за
штампарске
услуге
Штампарија “OK
print” Београд
Радосав
Јекић
ПР штампарске
услуге „Šarena
boja“ Београд
Милош Минић
ПР штампарске
услуге
„Super
štampa“ Београд

Укупно:

Датум
почетка
обављања
делатности

Датум
фактурисања

Датум
престанка
обављања
делатности

Датум плаћања

Вредност
извршених
штампарских
услуга

21.11.2013.

16.01.2015.
до 19.06.2015.

16. јун 2015.

25.02 – 28.07.2015.

2.139.570,00

24.11.2014.

15.01.2015.
до 19.06.2015.

17. јун 2015.

25.02 – 31.12.2015.

5.892.112,00

18.06.2015.

03.07.2015.
до 28.12.2015.

20. јун 2016.

31.08 – 31.12.2015.

5.020.000,00

13.051.682,00

У вези са пословним односом странке са штампаријом “Super štampa”, утврђено је да је
уговор о пословно-техничкој сарадњи између СДПС и те штампарије од 20. маја 2015.
године закључен пре него што је штампарија отпочела са обављањем делатности, јер је
уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен 20. маја 2015. године, док је штампарија
уписана у регистар 18. јуна 2015. године.

НАЛАЗ
Социјалдемократска партија Србије није интерним општим актом у целини уредила
активности и овлашћења у вези са набавком и даљом дистрибуцијом рекламног и
пропагандног материјала у 2015. години, који је израђен по уговорима о пословнотехничкој сарадњи са штампарским радњама: “OK print”, “Šarena boja” и „Super
štampa” из Београда у вредности од 13.052 хиљада динара, супротно одредбама чл. 8. и 9.
Закона о рачуноводству, Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и
члана 83. Статута.
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РИЗИК
Неуређен начин преузимања и даље дистрибуције рекламног и пропагандног материјала
Социјалдемократске партије Србије, који се израђује по уговорима о пословно-техничкој
сарадњи са штампарским радњама, указује на ризик од ненаменског трошења средстава.
Препорука број 3:
Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да интерним општим актом у целини
уреди активности и овлашћења у вези са набавком и даљом дистрибуцијом рекламног и
пропагандног материјала, у складу са одредбама члана 83. Статута.
Коришћење службених мобилних телефона
Увидом у рачуне МТС „Телеком“ а.д. Београд утврђено је да Социјалдемократска партија
Србије извршила плаћања по основу 30 рачуна за мобилне телефоне, а да не постоје
уговори са лицима која користе телефоне нити други писани докуменат у вези са
коришћењем телефона. Такође је утврђено да се врше плаћања допуна за мобилне
телефоне, месечно по 76 допуна у Новом Пазару - „М-Маркет“, без закљученог уговора
или писаног документа у вези са њиховим коришћењем.
Социјалдемократска партија Србије је на основу фактура „М-Маркет“ СТР Нови Пазар по
основу 1.322 допуне за коришћење мобилних телефона, извршене у периоду од 23.
фебруара до 1. децембра 2015. године, исказала и платила трошкове у износу од 495
хиљада динара. У вези са подацима о корисницима/власницима мобилних телефона, за
које су исказани трошкови односно извршена плаћања, нису стављени на увид закључени
уговори о коришћењу мобилних телефона. Презентован је списак за 15 лица – без потписа
и датума овлашћеног лица и печата странке.
У наставку је дат преглед периода фактурисања и плаћања, као и броја допуна и укупног
износа плаћеног трговинској радњи „М-Маркет“ СТР Нови Пазар у 2015. години, и то:
Назив
добављача
М-Маркет

Фактурисање
23.02.2015.-01.12.2015.

Плаћање
10.06.2015.-15.12.2015.

Број
допуна
495.000
1.322

Износ

Социјалдемократска партија Србије је у 2015. години исказала трошкове мобилних
телефона, на основу фактура МТС „Телеком“ а.д. Београд за 30 рачуна за коришћење
мобилних телефона у износу од 300 хиљада динара. У вези са подацима о
корисницима/власницима мобилних телефона, за које су исказани трошкови односно
извршена плаћања, нису стављени на увид закључени уговори о коришћењу мобилних
телефона. Презентован је само списак за 28 лица – (две картице се не користе) без потписа
и датума овлашћеног лица и печата странке.
Социјалдемократска партија Србије доставила је Државној ревизорској институцији 26.
октобра 2016. године :
1. Спискове лица која користе мобилне телефоне потписане, са печатом, од стране
овлашћеног лица странке;
2. Одлуку о начину коришћења мобилних телефона за потребе Социјалдемократске
партије Србије, број 4-1/11 од 02. фебруара 2011. године;
3. Правилник о коришћењу при-пејд и пост-пејд услуга мобилне телефоније за
потребе Социјалдемократске партије Србије, број 46-1/13 од 21. јуна 2013. године.
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Међутим, наведеном одлуком о начину коришћења мобилних телефона и правилником о
коришћењу при-пејд и пост-пејд услуга мобилне телефоније за потребе
Социјалдемократске партије Србије није у целини регулисан
начин коришћења
службених мобилних телефона, нити је дефинисан износ кредита за конкретан број,
односно картицу.
НАЛАЗ
Социјалдемократска партија Србије интерним општим актом није у целини уредила
начин коришћења службених мобилних телефона, нити је у писаној форми са лицима која
их користе реулисала начин њихове употребе, супротно одредбама члана 8. и 22. Закона о
рачуноводству, члана 32. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица и члана 83. Статута.
Препорука број 4:
Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да интерним општим актом у целини
уреди начин коришћења службених мобилних телефона, као и да у писаној форми
реулише начин њихове употребе са лицима која их користе.
Трошкови накнада физичким лицима по основу других уговора (уговора о закупу када је
закуподавац физичко лице и др.) износе 385 хиљада динара и у целини се односе на
исплате физичким лицима по основу закупа пет пословна простора.
Закуп пословног простора у власништву физичких лица
Социјалдемократска партија Србије – према даље наведеним уговорима о закупу
пословног простора, за обављање страначких активности користи туђе некретнине укупне
површине 235,22м2, по уговорима који су закључени са физичким лицима.
Број и датум
уговора

Адреса и место
пословног
простора

Површина
закупљеног
простора у
м2

Почетак
и трајање
закупа

Уговорени
износ месечне
закупнине у
РСД

Уговорени
износ месечне
закупнине у
ЕУР

Физичка лица
114/15 од
10.12.2015.

Маршала Тита бб,
Крупањ

93/15 од
23.11.2015.
бб од
07.08.2015.
36/15 од
01.05.2015.
37/15 од
15.05.2015.

Моше Пијаде 27,
Чока
Карађорђева 5,
Лозница
Матије Корвина
11, Суботица
Војводе Степе бр.
47а, Калуђерица

Укупно:

22,50 м2
17,40 м2
46,32 м2
116 м2
33 м2

15.12.2015
–
неодређено
23.11.2015 22.05.2016.
07.08.2015.неодређено
01.05.2015.неодређено
15.05.2015.неодређено

235,22 м2

5.000,00
50
230
50
150
5.000,00

480,00

Закуп пословног простора у власништву правних лица
Социјалдемократска партија Србије своје страначке активности обавља преко 167
градских и општинских одбора, а како иста не располаже некретнинама у власништву,
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ради коришћења пословног простора за рад одбора закључила је 35 уговора о закупу са
правним лицима и пет уговора о закупу са физичким лицима – укупно 40 уговора.
Трошкови по основу закупа пословног простора који је Социјалдемократска партија
Србије прибавила од 35 правних лица, а који је користила у 2015. години, укупно износе
2.269 хиљада динара. Према писаном објашњењу овлашћеног лица странке, градски и
општински одбори који нису закључили уговор о закупу пословног простора – укупно 127
одбора, своје страначке активности у смислу одржавања састанака и окупљања чланова и
симпатизера странке обављају у сарадњи са општинама и месним заједницама преко којих
обезбеђују бесплатно коришћење просторија у терминима када су те просторије биле
слободне за коришћење.
Коришћење пословног просторе без накнаде
Социјалдемократска партија Србије – општински одбори у Вршцу, Руми и Лесковцу, у
складу са закљученим уговорима о закупу, користе пословни простор без накнаде, уз
плаћање одређених трошкова по основу коришћења пословног простора, и то:
Место
(Општина/Град)
Вршац
(Змај Јовина 3)

ЈП "Вршац" за стамбено
пословање из Вршца

Уговор 13-1/15 од
01.03.2015

Начин
коришћења
Коришћење без
накнаде

Рума
(Железничка бр.2)

Општина Рума

Уговор 06-1/2011VIII од 10.02.2011

Закупнина се не
наплаћује

Лесковац
(Бранислава
Нушића бр.1)
Укупно:

ЈП за стамбене услуге
"Дом"

Уговор 64 од
05.02.2010

Закупнина се не
наплаћује

Закуподавац

Број уговора

Трошак
10,514.59
672.30

11,186.89

Уступање права закупа пословног простора
Санџачка демократска партија из Новог Пазара, као закупац на основу одлука Градске
општине Стари град бр. 43 од 5. октобра 2011. године и бр. 35 од 9. априла 2010. године
пословног простора у Београду у ул. Теразије бр. 16/I површине 156м2 и у ул. Нушићева
бр. 6 површине 93м2, уговором од 2. априла 2014. године уступила је
Социјалдемократској партији Србије право закупа наведеног пословног простора, почев
од дана закључивања уговора. Санџачка демократска партија је према уговору, као
закупац извршила плаћање закупнине за оба пословна простора за период од пет година, у
укупном износу утврђеном одлукама Градске општине Стари град. Уговором је
регулисано да је Социјалдемократска партија Србије дужна да за оба пословна простора
плаћа све трошкове текућег одржавања јавним предузећима.
НАЛАЗ
Уступање права закупа пословног простора Социјалдемократској партији Србије без
накнаде од стране Санџачке демократске партије, уговором од 2. априла 2014. године,
није евидентирано као прилог у виду услуге пружене без накнаде, супротно одредбама чл.
9. и 27. Закона о финансирању политичких активности.
Препорука број 5:
Препоручује се Социјалдемократској партији Србије да уступање права закупа пословног
простора без накнаде од стране Санџачке демократске партије, евидентира као прилог у
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виду услуге пружене без накнаде у складу са одредбама чл. 9. и 27. Закона о финансирању
политичких активности.
Социјалдемократска партија Србије је у пословним књигама исказала трошкове по основу
закупа пословног простора од закуподаваца правних лица – три јавна предузећа и једне
градске општине по уговорима о закупу пословног простора у износу од 228 хиљада
динара, а по уговорима о закупу који се дају у наставку:
Табела 3.
Уговори о закупу – ЈП и надлежни секретаријат
Место
(Општина/Град)

Закуподавац

Број
уговора

Стари Град
(Кнез
Михаилова)

ЈП „Пословни
простор општине
Стари Град“
Београд

Уговор
4381/3273
од
22.03.2013

Стари Град
(Дечанска)

Палилула
(Бистричка
бр.20)
Вождовац
(Браће Јерковић
132)

ГО Стари град
Секретаријат за
имовинске и
правне послове
Београд

ЈП
„Пословни центар
општине Палилула“
Београд
ЈП
„Пословни простор
Вождовац“
Београд

Укупно:

Трошак (у
динарима)
73,318.32

Основ смањења цене закупа

Решењe о утврђивању висине закупнине.

Уговор
2945/1185
од
22.06.2015

134,176.19

Уредбa о изменама и допунама Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини
(„Сл.гласник РС“ број 48/2015 од 2.јуна
2015) у члану 5. прописује да се
парламентарним политичким странкама које
пословни простор не користе за стицање
прихода може дати у закуп пословни
простор, уз обавезу плаћања закупнине у
висини од 20% од процењене тржишне
висине закупнине.

Уговор
751 од
29.11.2010

7,104.00

Ценовник закуподавца за канцеларијску
делатност.

Предуговор
361527/2012 од
05.04.2012

13,370.32

Одлукa о утврђивању
пословни простор.

закупнине

за

227,968.83

6.2.6. Трошкови амортизације (рачун 540)

Трошкови амортизације
Свега

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

679
679

537
537

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује
Правилник за микро и друга правна лица, који је донео Извршни одбор
Социјалдемократске партије Србије на седници одржаној 31. јануара 2014. године,
регулисано је да се за обрачун рачуноводствене амортизације користе амортизационе
стопе по групама основних средстава, и то: 1. група – 2,5%; 2. група – 10%; 3. група –
15%; 4. група – 20%; 5. група – 30%. Основицу за обрачун амортизације дугорочне
материјалне имовине чини набавна вредност имовине.
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Одредбама члана 14. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција прописано је да се дугорочна материјална имовина мери по
набавној вредности умањеној за почетну амортизацију и евентуалне губитке.
Одредбама члана 17. Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама
прописано је да се амортизација обрачунава одвојено за сваки део материјалне имовине.
У финансијским извештајима за 2015. годину трошкови амортизације исказани су у
износу од 679 хиљада динара, а односе се у целини на амортизацију опреме. Највећи износ
обрачунате амортизације се односи на промо пултове чија је набавна вредност 667 хиљада
динара.
6.2.7. Нематеријални трошкови (група рачуна 55, осим 557)

Нематеријална трошкови
Трошкови ревизије финансијских извештаја
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови књиговодствених услуга
Трошкови стручног образовања запослених
Трошкови чишћења просторија
Трошкови платног промета у земљи (провизије и др.)
Трошкови репрезентације
Накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Таксе за унапређење и заштиту животне средине
Трошкови (судске, регионалне, локалне таксе и др.)
Трошкови принудне наплате и осигурања
Трошкови претплате на часописе и стручне
публикације
Трошкови за услуге осталих друштвених делатности
Свега:

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

171
290
552
3.917
73
93
842
3
5
19
5

166
1.035
727
6.562
230
67
2.433
20
0
106
8

0

35

0
5.970

562
11.951

Нематеријални трошкови исказани су у износу од 5.970 хиљада динара, од чега се на
трошкове стручног образовања запослених односи 3.917 хиљада динара и трошкове
репрезентације 842 хиљада динара, а преостали износ чине трошкови ревизије
финансијских извештаја, трошкови адвокатских услуга, трошкови књиговодствених
услуга и остали нематеријални трошкови.
Социјалдемократска партија Србије је утрошила 3.917 хиљада динара, или 12,7%
средстава добијених из јавних извора за редован рад, за стручно усавршавање и
оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством, што је у складу са чланом 19.
став 3. Закона о финансирању политичких активности. Укупни трошкови обуке и рада са
чланством односе се на Омладинску задругу „D NEW STAR“, чији чланови су вршили
обуку и едукацију чланова Социјалдемократске партије Србије у 2015. години.
Трошкови репрезентације
Трошкови репрезентације исказани су у износу од 842 хиљаде динара, а то је 2,7% од
укупних прихода остварених у 2015. години, што је у складу са Правилником о
трошковима репрезентције СДП Србије. Према Правилнику о трошковима репрезентације
од 2. фебруара 2011. године који је донео Извршни одбор странке на основу члана 62.
Статута Социјалдемократске партије Србије, годишњи износ средстава на име трошкова
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репрезентације може бити највише 10% од укупних прихода за календарску годину (члан
2. Правилника). Одредбама члана 3. Правилника о трошковима репрезентације,
регулисано је да се годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације могу
кретати до висине која је утврђена у финансијском плану за одређену буџетску годину, а
највише до износа 10% од укупних прихода за календарску годину, позитивним
прописима, као и општим и посебним актима странке.
Финансијским планом Социјалдемократске партије Србије за 2015. буџетску годину,
трошкови репрезентације планирани су у износу од 500 хиљада динара, што значи да су
остварени трошкови репрезентације у 2015. години за 342 хиљаде динара већи од висине
односних трошкова која је утврђена у финансијском плану за буџетску годину 2015.
НАЛАЗ
Трошкови репрезентације остварени су у износу од 842 хиљада динара, што је за 342
хиљаде динара више у односу на планирани износ ових трошкова, супротно Финансијском
плану Социјалдемократске партије Србије за буџетску 2015. годину.
Трошкови адвокатских услуга који су исказани у износу од 290 хиљада динара, односе се
на пружање правних услуга по уговору са адвокатом из Београда од 1. маја 2014. године,
којим је регулисано да се на име коришћења правних услуга плаћа месечна накнада у
паушалном износу, уплатом на текући рачун даваоца услуге.
6.2.8. Финансијски расходи (група рачуна 56)
Финансијски расходи исказани су у износу од пет хиљада динара и састоје се од затезне
камате у износу од две хиљаде динара и камате за неблаговремена плаћања у износу од
три хиљада динара.
6.2.9. Вишак расхода над приходима, ефекти промена рачуноводствених политика и
исправка грешака из ранијих година (група рачуна 59 - 56)
На позицији биланса успеха – вишак расхода над приходима, ефекти промена
рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих година исказан је износ у
висини од 535 хиљада динара, који се односи на расходе утврђене по фактурама из
ранијих година.
6.2.10. Нето вишак расхода над приходима
У финансијским извештајима за 2015. годину Социјалдемократска партија Србије
исказала је нето вишак расхода над приходима у износу од 3.375 хиљада динара, за
разлику од претходне године када је остварен позитиван финансијски резултат. Приходи
износе 30.895 хиљада динара, а расходи 34.270 хиљада динара. Највећи део исказаних
расхода, из кога је проистекао негатаван финансијски резултат, односи се на трошкове
производних услуга.
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7. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
1) Статус судских и других спорова
Социјалдeмократска партија Србије на дан 31. децембар 2015. године није учествовала у
судским или другим споровима као активно или пасивно легитимисана страна.
2) Обелодањивање података о судским споровима
Социјалдeмократска партија Србије која је разврстана као микро правно лице, наведени
статус примењује на израду финансијских извештаја за 2015. годину, тако да није у
обавези да сачињава Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годину у којима се
обелодањују подаци о судским споровима.

47

ПРИЛОГ III

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
СОЦИЈАДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
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Садржај
Страна
1.

Биланс стања на дан 31. децембaр 2015. године

50

2.

Биланс успеха у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године

51
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1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2015. године

Позиција
АКТИВА
Стална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Обртна имовина
Залихе
Друга потраживања
Готовински еквиваленти и готовина
Укупна актива=Пословна имовина
ПАСИВА
Улози
Нераспоређени вишак прихода над расходима
Вишак расхода над приходима
Вишак расхода над приходима ранијих година
Дугорочна резервисања и обавезе
Обавезе из пословања
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Укупна пасива

Износ текуће
године

-у хиљадама динараИзнос претходне
године

3220
3.220
4.257
155
895
3.207
7.477

2.822
2.822
7.680
77
168
7.435
10.502

6.618
11.018
4.400
20.814
859
857
2
7.477

9.993
11.018
1.025
509
509
10.502
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2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године

Позиција
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи по посебним прописима из буџета и осталих
извора
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Пословни добитак
Пословни губитак
Приходи од финансијске имовине
Финансијски расходи
Добитак из финансирања
Остали расходи
Вишак прихода над расходима из редовног пословања
пре опорезивања
Вишак расхода над приходима, ефекти промена
рачуноводствених политика и исправка грешака из
ранијих година
Вишак расхода над приходима из редовног пословања
пре опорезивања
Вишак прихода над расходима пре опорезивања
Вишак расхода над приходима пре опорезивања
Нето вишак прихода над расходима
Нето вишак расхода над приходима

- у хиљадама динара Износ претходне
године

Износ текуће
године

30.802
30.754

48.275
47.028

48
33.730
2.515
3.824

347
47.958
2.801
13.946

20.742
679
5.970

18.723
537
11.951
317

2.928
93
5
88

99
14
85
302
100

535
2.840
100
3.375
100
3.375
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