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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Београд
Ватрослава Јагића број 5

1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Социјалдемократске странке за 2015.
годину у складу са Уставом Републике Србије1, Законом о Државној ревизорској
институцији2, Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2016. годину,
Закључком о спровођењу ревизије број 400-1191/2016-07 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 31.12.2015. године и 2) Биланса успеха.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Социјалдемократске странке је одговорно за састављање и објективну
презентацију финансијских извештаја у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких активности3, 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 лица4.
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 институције5 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
преваре/криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра
интерне контроле које су релевантне за припрему и презентацију финансијских
„Службени гласник РС“, број 98/06
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
3
„Службени гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14
4
„Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 95/14
5
„Службени гласник РС“, број 9/09
1
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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 странка је у пословним књигама за 2015. годину и
финансијским извештајима састављеним на дан 31.12.2015. године, више исказала
имовину по основу активних временских разграничења за 1.855 хиљада динара,
мање исказала вишак расхода над приходима ранијих година за 855 хиљада динара
по основу обавеза доспелих претходне године и мање исказала расходе текуће
године за 1.000 хиљада динара по основу обавеза измирених у текућој години.
2) Социјалдемократска странка није извршила годишњи попис имовине и обавеза
приказаних у Билансу стања за 2015. годину, и то имовине у износу од 111.671
хиљаде динара и обавеза из пословања у износу од 110.362 хиљаде динара, због
чега није утврдила стварно стање имовине и обавеза и није извршила усклађивање
књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан
31.12.2015. године.
3) Социјалдемократска странка није у финансијским извештајима за 2015. годину и
пословним књигама за 2015. и 2016. годину, приказала и евидентирала трошкове
моторног горива по основу коришћења два путничка возила за службене потребе,
којима је прешла 87.889 километара у периоду од 01.10.2015. до 07.07.2016. године,
од чега 31.237 километара у 2015. години и 56.662 километра у 2016. години, није
уредила интерним општим актом начин њиховог коришћења, не води књигу
издатих путних налога и евиденцију коришћења службених возила, не поседује
рачуне о утрошку моторног горива.
4) Годишњи финансијски извештај Социјалдемократске странке за 2015. годину је
усвојио ненадлежан орган одлучивања - председник Социјалдемократске странке, а
Статутом Социјалдемократске странке није прописан надлежни орган одлучивања
за усвајање годишњег финансијског извештаја странке.

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 странке 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.
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2. Извештај о ревизији правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања Социјалдемократске странке за 2015.
годину, која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и информација,
које су укључене у финансијске извештаје за 2015. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијских извештаја, као што је
напред наведено, руководство Социјалдемократске странке је такође, дужно да
обезбеди да активности, финансијске трансакције и информације приказане 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
странке извршени у складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и процену
ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.
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) Социјалдемократска странка није у 2015. години имала усвојене следеће опште
акте: Кодекс страначке етике, План интегритета, Правилник о финансирању и
финансијском пословању странке, Пословник о раду Председништва, Пословник о
раду Политичког савета, Пословник о раду Статутарне комисије, Пословник о раду
Етичког одбора и Пословник о раду Савета за кадровску политику, супротно
Статуту Социјалдемократске странке и Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама, супротно Закону о рачуноводству.
2) Социјалдемократска странка није одредила начин обављања унутрашње контроле
финансијског пословања странке, супротно Закону о финансирању политичких
активности.
3) Социјалдемократска странка води евиденцију о својим члановима само у
електронском облику као јединствену централну електронску базу података, али не
и у писаном облику, супротно Закону о политичким странкама и Правилнику о
чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама Социјалдемократске странке.
4) Интерним општим актом странке којим се уређује садржина и начин вођења
евиденције о члановима странке није предвиђено да евиденција чланова странке
обавезно садржи и податак о датуму престанка чланства у странци, супротно
Закону о политичким странкама.
5) Председништво Социјалдемократске странке није донело писану Одлуку о
усвајању финансијског плана Социјалдемократске странке за 2015. годину,
супротно Статуту Социјалдемократске странке.
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Мишљење са резервом о правилности пословања
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у пасусу Основ за мишљење са
резервом о правилности пословања, активности, трансакције и информације, које
су приказане у финансијским извештајима Социјалдемократске странке за
годину која се завршава 31. децембра 2015. године, 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 6.1.3. Напомена, Социјалдемократска странка је у
пословним књигама за 2015. годину и финансијским извештајима састављеним
на дан 31.12.2015. године, више исказала имовину по основу активних
временских разграничења за 1.855 хиљада динара, мање исказала вишак расхода
над приходима ранијих година за 855 хиљада динара по основу обавеза
доспелих претходне године и мање исказала расходе текуће године за 1.000
хиљада динара по основу обавеза измирених у текућој години, супротно
одредбама члана 22. Закона о рачуноводству и чл. 23. и 32. Правилника о
начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
2) Као што је објашњено у тачки 6.1. Напомена, Социјалдемократска странка није
извршила годишњи попис имовине и обавеза приказаних у Билансу стања за
2015. годину, и то имовине у износу од 111.671 хиљаде динара и обавеза из
пословања у износу од 110.362 хиљаде динара, због чега није утврдила стварно
стање имовине и обавеза и није извршила усклађивање књиговодственог стања
ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31.12.2015. године, супротно
одредбама члана 16. Закона о рачуноводству и члана 2. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем.
3) Као што је објашњено у тачки 6.2.2. Напомена, Социјалдемократска странка
није у финансијским извештајима за 2015. годину и пословним књигама за 2015.
и 2016. годину, приказала и евидентирала трошкове моторног горива по основу
коришћења два путничка возила за службене потребе, којима је прешла 87.889
километара у периоду од 01.10.2015. до 07.07.2016. године, од чега 31.237
километара у 2015. години и 56.662 километра у 2016. години, није уредила
интерним општим актом начин њиховог коришћења, не води књигу издатих
путних налога и евиденцију коришћења службених возила, не поседује рачуне о
утрошку моторног горива, супротно одредбама чл. 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 74. став 1. алинеја 21.
Статута Социјалдемократске странке.
ПРИОРИТЕТ 27 (средњи)
4) Као што је објашњено у тачки 1.10) Напомена, годишњи финансијски извештај
Социјалдемократске странке за 2015. годину је усвојио ненадлежан орган
одлучивања - председник Социјалдемократске странке, а Статутом
Социјалдемократске странке није прописан надлежни орган одлучивања за
усвајање годишњег финансијског извештаја странке супротно одредбама члана
члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
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.
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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.
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5) Као што је објашњено у тачки 4.1. Напомена, Социјалдемократска странка није
у 2015. години успоставила адекватан систем интерне контроле и уредила
организацију рачуноводства на начин који омогућава спречавање и откривање
погрешно евидентираних пословних промена, супротно одредбама члана 7.
Закона о рачуноводству.
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 странци да устроји евиденцију коришћења
сопствених службених возила и праћење утрошка моторног горива у складу са
својим интерним општим актом - Правила о условима и начину коришћења
службених возила и опште одредбе. (Напомена 6.2.2. - Препорука број 6)
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
2) Препоручује се Социјалдемократској странци да изврши допуну Статута тако
што ће предвидети који је орган одлучивања надлежан за усвајање годишњих
финансијских извештаја странке. (Напомена 1.10) - Препорука број 4)
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
1) Као што је објашњено у тачки 1.7) Напомена, Социјалдемократска странка није
у 2015. години имала усвојене следеће опште акте: Кодекс страначке етике,
План интегритета, Правилник о финансирању и финансијском пословању
странке, Пословник о раду Председништва, Пословник о раду Политичког
савета, Пословник о раду Статутарне комисије, Пословник о раду Етичког
одбора и Пословник о раду Савета за кадровску политику, супротно одредбама
члана 74. Статута Социјалдемократске странке и Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама, супротно одредбама члана 7. став 1. Закона о
рачуноводству.
2) Као што је објашњено у тачки 4.1. Напомена, Социјалдемократска странка није
одредила начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања

ПРИОРИТЕТ 3 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање
наредног сета финансијских извештаја.
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странке, супротно одредбама члана 31. став 1. Закона о финансирању
политичких активности.
3) Као што је објашњено у тачки 1.3) Напомена, Социјалдемократска странка води
евиденцију о својим члановима само у електронском облику као јединствену
централну електронску базу података, али не и у писаном облику, супротно
одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким странкама и члана 21. став 2.
Правилника
о
чланству,
пријатељима/цама
и
симпатизерима/кама
Социјалдемократске странке.
4) Као што је објашњено у тачки 1.3) Напомена, интерним општим актом странке
којим се уређује садржина и начин вођења евиденције о члановима странке није
предвиђено да евиденција чланова странке обавезно садржи и податак о датуму
престанка чланства у странци, супротно одредбама члана 21. став 4. Закона о
политичким странкама.
5) Као што је објашњено у тачки 5. Напомена, Председништво
Социјалдемократске странке није донело писану Одлуку о усвајању
финансијског плана Социјалдемократске странке за 2015. годину, супротно
одредбама члана 37. алинеја 6. Статута Социјалдемократске странке.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
У поступку ревизије нису дате препоруке првог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
1) Препоручује се Социјалдемократској странци да донесе општа акта предвиђена
својим статутом, и то: Кодекс страначке етике, План интегритета, Правилник о
финансирању и финансијском пословању, Пословник о раду Председништва,
Пословник о раду Политичког савета, Пословник о раду Статутарне комисије,
Пословник о раду Етичког одбора, Пословник о раду Савета за кадровску
политику. (Напомена 1.7) - Препорука број 3)
2) Препоручује се Социјалдемократској странци да води евиденцију о својим
члановима, осим у електронском облику, и у писаном, односно штампаном
облику, у складу са Законом о политичким странкама и Правилником о
чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама Социјалдемократске
странке. (Напомена 1.3) - Препорука број 1)
3) Препоручује се Социјалдемократској странци да изврши измене и допуне
интерног општег акта странке којим се уређује садржина и начин вођења
евиденције о члановима странке, тако да прописана евиденција о члановима
странке обавезно обухвати и податке о датуму престанка чланства у странци, у
складу са Законом о политичким странкама. (Напомена 1.3) - Препорука број 2)
4) Препоручује се Социјалдемократској странци да израђује одлуке
Председништва, као и одлуке других органа странке у писаном облику, у вези
11

са питањима изгласаним на седницама наведених органа, и да их евидентира и
архивира у складу са прописима о канцеларијском пословању. (Напомена 5. Препорука број 5)
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
5. Мере предузете у поступку ревизије
Ради
отклањања
неправилности
утврђених
у
Социјалдемократска странка је предузела следеће мере:

поступку

ревизије,

1) донела је дана 06.03.2016. године, Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама и процедурама, којим је уредила организацију
рачуноводства, вођење пословних књига, рачуноводствене политике за
признавање, вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода, као и друга
питања вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја. Веза,
Напомена 1.7)
2) донела је дана 07.07.2016. године, општи акт Правила о организацији и
спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, којим је уредила начин и рокове вршења пописа имовине и
обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем које се
утврђује пописом. Веза, Напомена 6.1.
3) донела је дана 07.07.2016. године, општи акт - Правила о условима и начину
коришћења службених возила и опште одредбе, којим је уредила услове и начин
коришћења сопствених службених возила и права, обавезе и поступања
запослених у странци у вези са коришћењем службених возила. Веза, Напомена
6.2.2.
6. Захтев за подношење одазивног извештаја
Субјект ревизије Социјалдемократска странка 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 странка је обавезна да у одазивном извештају искаже мере
исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у
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Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, као и да
поступи по датим препорукама.
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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НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ
о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Социјалдемократске странке за 2015. годину
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1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ

1) Оснивање Социјалдемократске странке
Социјалдемократска странка (у даљем тексту: странка) је основана 2014. године,
издвајањем Нове демократске странке из Нове демократске странке – Зелени (која је
дана 14.06.2014. године променила назив у „Зелени Србије“) и на основу важећег
Закона о политичким странкама9 уписана у Регистар политичких странака који се води
у Министарству државне управе и локалне самоуправе, на регистарском листу број 99,
решењем број 00-00-00026/2014-13 од 13.08.2014. године.
Дана 21.10.2014. године, политичка странка Нова демократска странка је променила
назив у Социјалдемократска странка (скраћени назив: СДС).
Социјалдемократска странка има статус правног лица.
Матични број странке је 17857002, а порески идентификациони број је 108650432.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште странке је у Београду, улица Ватрослава Јагића број 5.
Социјалдемократску странку представља и заступа и њом руководи председник
изабран на непосредним изборима странке.
Као заступник странке уписан је Борис Тадић из Београда.
2) Програмски циљеви и начин деловања Социјалдемократске странке
Социјалдемократска странка је у 2014. години донела Програм Социјалдемократске
странкe10 и Статут Социјалдемократске странке11, којима је предвиђено да странка
окупља чланице и чланове привржене основним социјалдемократским принципима и
вредностима који се темеље на основним принципима социјалдемократије - слободи,
једнакости, правди и солидарности, односно на владавини права, идејама мира,
тржишној привреди, социјалној правди и друштвеној солидарности, равноправности,
толеранцији и хуманости, заштити људских и мањинских права и грађанских слобода,
залагању за равноправност полова и борбу против свих облика дискриминације, на
очувању права на достојанствен живот, социјалну подршку угроженим појединцима и
социјалним групама од стране државе, као и на очувању и унапређењу до сада
стечених права.
3) Евиденција о чланству странке
Евиденцију о члановима странке води Секретаријат за административно - техничке
послове странке.
У поступку ревизије је утврђено да евиденција о члановима странке коју води
Социјалдемократска странка није успостављена у писаном облику, већ само у
електронском облику, да се у евиденцији о члановима странке податак о датуму
престанка чланства евидентира у рубрици „Напомена“, уместо да је за наведени
податак предвиђена посебна рубрика као и да интерним општим актом странке којим
се уређује садржина и начин вођења евиденције о члановима странке није предвиђено
да евиденција чланова странке обавезно садржи и податак о датуму престанка чланства
„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 61/15
од 01.11.2014. године
11
од 01.11.2014. године
9

10
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у странци већ само податак о статусу члана од којих је као један од статуса предвиђен
статус под називом - „исчлањен“.
Чланом 21. став 4. Закона о политичким странкама је прописано да политичка странка
води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи, између осталог и, датум
престанка чланства у политичкој странци, а ставом 5. истог члана је прописано да се
евиденција о члановима странке води у писаном облику и као јединствена централна
електронска база података.
Одредбама члана 21. став 1. Правилника о чланству, пријатељима/цама и
симпатизерима/кама Социјалдемократске странке12, прописан је садржај евиденције о
члановима странке, у којем није предвиђен податак о датуму престанка чланства у
политичкој странци, а ставом 2. истог члана правилника је предвиђено да се наведена
евиденција води у штампаном облику и као јединствена централна електронска база
података.
НАЛАЗ:
1) Социјалдемократска странка води евиденцију о својим члановима само у
електронском облику као јединствену централну електронску базу података, али не и
у писаном облику, супротно одредбама члана 21. став 5. Закона о политичким
странкама и члана 21. став 2. Правилника о чланству, пријатељима/цама и
симпатизерима/кама Социјалдемократске странке.
2) Интерним општим актом странке којим се уређује садржина и начин вођења
евиденције о члановима странке није предвиђено да евиденција чланова странке
обавезно садржи и податак о датуму престанка чланства у странци, супротно
одредбама члана 21. став 4. Закона о политичким странкама.
Ризик:
Вођење евиденције о својим члановима само у електронском облику али не и у
писаном облику, повећава ризик од губитка података о чланству, што може довести до
утрошка додатних финансијских средстава због реконструисања базе података.
Препорука број 1:
Препоручује се Социјалдемократској странци да води евиденцију о својим члановима,
осим у електронском облику, и у писаном, односно штампаном облику, у складу са
Законом о политичким странкама и Правилником о чланству, пријатељима/цама и
симпатизерима/кама Социјалдемократске странке.
Ризик:
Непрописивање податка о датуму престанка чланства интерним општим актом странке
којим се уређује садржина и начин вођења евиденције о члановима странке повећава
ризик од нетачног исказивања броја чланова, а тиме и ризик од нетачног евидентирања
у пословним књигама прихода од чланарина и прилога и нетачног исказивања позиција
у финансијским извештајима Социјалдемократске странке.
Препорука број 2:
Препоручује се Социјалдемократској странци да изврши измене и допуне интерног
општег акта странке којим се уређује садржина и начин вођења евиденције о
12

од 07.02.2015. године
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члановима странке, тако да прописана евиденција о члановима странке обавезно
обухвати и податке о датуму престанка чланства у странци, у складу са Законом о
политичким странкама.
Чланарина и прилози
Статут Социјалдемократске странке уређује различита питања у вези са чланарином
као новчаним износом који плаћа члан странке, а Правилником о чланарини и
прилозима13 уређује се стицање, расподела, располагање и коришћење средстава
прикупљених од чланарине и прилога, њихова евиденција, састављање финансијских
извештаја, као и начин информисања чланова и органа Социјалдемократске странке.
Главни одбор Социјалдемократске странке доноси одлуку о висини новчаног износа
чланарине и прописује услове за делимично или потпуно ослобађање обавезе плаћања
чланарине, a Извршни одбор доноси појединачну одлуку о ослобађању обавезе
плаћања чланарине.
Чланарина може бити годишња или месечна. Члан који плаћа месечну чланарину није
у обавези да плати и годишњу чланарину.
Директор странке води евиденцију о плаћеној чланарини и прилозима и саставља и
подноси тромесечне извештаје о уплаћеној чланарини и прилозима.
4) Територијална организација
Социјалдемократска странка организована је на територијалном принципу и њу чине
месне, општинске, градске, регионалне и покрајинске организације (огранци, односно
одбори).
О оснивању јединица територијалне
Социјалдемократске странке.

организације

одлучује

Извршни

одбор

Социјалдемократска странка је на дан 31. децембра 2015. године имала укупно 160
одбора на територији 26 округа, од чега је било основано 85 одбора, а у оснивању је
било 75 одбора.
Статутом странке и Правилником о територијалној организацији Социјалдемократске
странке од 7. фебруара 2015. године, уређена су питања у вези са формирањем
територијалних организација, избором и разрешењем њихових органа, радом
одборничких, односно посланичких клубова, као и друга питања од значаја за
територијалну организацију странке.
5) Финансирање и имовина странке
Финансирање странке се обавља из извора из којих странка прибавља средства
потребна за обављање страначких активности - редовног рада и трошкова изборне
кампање, а то су: јавни извори (новчана средства и услуге и добра које дају Република
Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и
организације чији су они оснивачи) и приватни извори (чланарине, прилози правних и
физичких лица, наследство, легати, приходи од имовине странке и задуживање код
банака и других финансијских организација у Републици Србији).
Финансирање редовног рада странке обавља се преко два текућа рачуна који су
отворени на основу овлашћења законског заступника странке (један за редован рад а
13

од 07.02.2015. године
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један за уплате чланарине). У 2015. години странка није имала отворен посебан рачун
за финансирање изборних кампања.
Непокретном имовином странке располаже Председништво странке.
6) Органи Социјалдемократске странке
Органи одлучивања странке су: Скупштина, Главни одбор, Председник,
Председништво, Статутарна комисија, Политички савет, Извршни одбор и Етички
одбор.
Скупштина је највиши орган одлучивања странке и може бити радна и изборна.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Социјалдемократској странци између два
заседања Скупштине.
Председник Социјалдемократске странке представља, заступа и руководи странком.
Мандат председникa траје четири године. Председништво утврђује и води политику
странке између два заседања Главног одбора, а чине га: председник, потпредседници,
председник Извршног одбора, председник Политичког савета, генерални секретар,
директор, шеф посланичког клуба у Народној скупштини Републике Србије, шеф
посланичког клуба у покрајинском парламенту, председник Покрајинског одбора,
Председник Градског одбора Београда, секретар странке, интернационални секретар
странке и портпарол странке - без права гласа.
Статутарна комисија је независан и самосталан орган који се стара о усклађености
општих и појединачних правних аката других органа, тела и органа територијалне
организације странке са Статутом странке.
Политички савет је политичко-саветодавни орган странке, који разматра идејна и
политичка питања од важности за дефинисање политике странке и предлаже смернице
за израду политика странке у различитим областима.
Извршни одбор је извршно-оперативни орган странке који се стара о спровођењу
одлука Скупштине и Главног одбора, усклађује рад органа територијалне организације
странке, предлаже Председништву странке кандидате за посланике, обавља и друге
послове које му одреди Главни одбор.
Етички одбор даје мишљење о кандидатима за јавне функције које именује, бира и
поставља Влада Републике Србије (народни посланици, председник Републике Србије,
председник Владе Републике Србије, министри), Скупштина Аутономне покрајине и
Влада Аутономне покрајине, као и за кандидате за носиоце највиших функција у
локалној самоуправи.
Органи јединица територијалне организације су: одбор, председник одбора и Извршни
одбор.
Тела Социјалдемократске странке се образују ради обављања саветодавних послова, и
то су: ресорни савети, Савет за кадровску политику и форуми за унапређење положаја
одређених друштвених група.
Остали органи странке су генерални секретар, директор, секретар, интерни ревизор,
интернационални секретар и портпарол.
Посланичке клубове формирају посланици изабрани у представничка тела Републике
Србије и Аутономне покрајине.
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7) Општа акта Социјалдемократске странке
Општа акта прописана су одредбама члана 74. Статута Социјалдемократске странке и
њих доносе надлежни органи странке: Скупштина, Главни одбор, Извршни одбор и
секретар странке.
Социјалдемократска странка је донела следећа општа акта: Статут Социјалдемократске
странке, Правилник о чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама
Социјалдемократској странци, Правилник о територијалној организацији, Правилник о
изборима у Социјалдемократској странци, Правилник о организацији и
систематизацији послова у Социјалдемократској странци, Правилник о раду и
Правилник о дисциплинској одговорности, као и следеће пословнике о раду органа и
других тела странке: Пословник о раду Изборне скупштине, Пословник о раду Главног
одбора, Пословник о раду извршног одбора, Пословник о раду Покрајинског одбора и
Пословник Градског одбора града Београда.
У поступку ревизије је утврђено да странка у 2015. години није имала усвојене следеће
опште акте странке: Кодекс страначке етике, План интегритета, Правилник о
финансирању и финансијском пословању Социјалдемократске странке, супротно
одредбама члана 74. Статута Социјалдемократске странке и Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама, супротно одредбама члана 7. став 1.
Закона о рачуноводству14.
Одредбама члана 7. став 1. Закона о рачуноводству је прописано да правна лица,
односно предузетници општим актом, у складу са овим законом, уређују организацију
рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање
и откривање погрешно евидентираних пословних промена, уређују интерне
рачуноводствене контролне поступке, утврђују рачуноводствене политике, одређују
лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене и
састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној промени, уређују
кретање рачуноводствених исправа и утврђују рокове за њихово достављање на даљу
обраду и књижење у пословним књигама.
Поред наведеног, странка у 2015. години није имала усвојене ни следеће пословнике о
раду органа и тела странке, којима се уређује њихова организација и начин рада, и то:
Пословник о раду Председништва, Пословник о раду Политичког савета, Пословник о
раду Статутарне комисије, Пословник о раду Етичког одбора и Пословник о раду
Савета за кадровску политику, супротно одредбама члана 74. Статута
Социјалдемократске странке.
Дана 6. марта 2016. године, странка је донела Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама и процедурама, којим је уредила организацију
рачуноводства, вођење пословних књига, рачуноводствене политике за признавање,
вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода, као и друга питања вођења
пословних књига и састављања финансијских извештаја.
НАЛАЗ:
Социјалдемократска странка није у 2015. години имала усвојене следеће опште акте:
Кодекс страначке етике, План интегритета, Правилник о финансирању и
финансијском пословању странке, Пословник о раду Председништва, Пословник о
раду Политичког савета, Пословник о раду Статутарне комисије, Пословник о раду
Етичког одбора и Пословник о раду Савета за кадровску политику, супротно
14
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одредбама члана 74. Статута Социјалдемократске странке и Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама, супротно одредбама члана 7. став 1.
Закона о рачуноводству.
Ризик:
Неусвајање општих аката предвиђених статутом странке, повећава ризик од
произвољности у поступању органа и тела, руководства, као и целокупног чланства
Социјалдемократске странке.
Препорука број 3:
Препоручује се Социјалдемократској странци да донесе општа акта предвиђена својим
статутом, и то: Кодекс страначке етике, План интегритета, Правилник о финансирању
и финансијском пословању, Пословник о раду Председништва, Пословник о раду
Политичког савета, Пословник о раду Статутарне комисије, Пословник о раду Етичког
одбора, Пословник о раду Савета за кадровску политику.
8) Улози оснивача
Вредност улога оснивача Социјалдемократске странке на дан 31. децембра 2015.
године исказана у финансијским извештајима за 2015. годину износи 3.284 хиљаде
динара. Веза: Напомена 6.1.4.
9) Информатичка инфраструктура
Социјалдемократска странка поседује информатичку инфраструктуру која обухвата
преносиве рачунаре и таблет рачунаре, оперативне системе и на њима инсталиране
апликативне софтвере отвореног кода, као и штампаче и фотокопир апарат.
Правилником о систематизацији и организацији послова у Социјалдемократској
странци предвиђено је радно место за информатичке послове. Наведено радно место
није попуњено, већ је за наведене послове, по посебном уговору, ангажован спољни
стручњак. На основу посебног уговора ангажован је и спољни стручњак за израду и
одржавање веб-сајта странке.
У поступку ревизије је утврђено следеће:
1) Социјалдемократска странка има информациони систем који спада у категорију
једноставних система,
2) Социјалдемократска странка не поседује акта и процедуре у вези са организовањем
и функционисањем информационог система, због тога што није донет посебан акт о
управљању ризицима и процени ризика и не постоје писане политике, упутства и
процедуре, већ се запослени ослањају на договор са спољним стручњаком.
10) Финансијски извештаји за 2015. годину
(1) Разврставање
На дан састављања финансијских извештаја за 2014. годину, Социјалдемократска
странка се разврстала као микро правно лице, што је примењено на финансијско
извештавање за 2015. годину, у складу са одредбама члана 6. Закона о рачуноводству.
За период од 01.01. до 31.12.2015. године, Социјалдемократска странка се разврстала
као мало правно лице, што ће се примењивати на финансијско извештавање за наредну
пословну годину.
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(2) Усвајање финансијских извештаја
Финансијске извештаје Социјалдемократске странке за 2015. годину усвојио је
законски заступник Социјалдемократске странке - председник Социјалдемократске
странке, доношењем Одлуке број: 220216-I/2016 од 22. фебруара 2016. године, са
позивом на одредбе члана 200. Закона о привредним друштвима.
Међутим, oдредбама члана 200. тачка 2) Закона о привредним друштвима15 је
прописано да, ако оснивачким актом није другачије уређено, скупштина привредног
друштва усваја финансијске извештаје а чланом 32. став 1. Закона о рачуноводству је
прописано да финансијске извештаје усваја скупштина или други надлежни орган
правног лица.
Статутом Социјалдемократске странке (члан 25. за Скупштину, члан 29. за Главни
одбор, члан 34. за Председника и члан 37. за Председништво), прописане су различите
надлежности наведених органа странке, али није прописана њихова надлежност за
усвајање финансијских извештаја странке.
Иако Статутом странке није прописана изричита надлежност ниједног органа странке
да усваја финансијске извештаје странке, Главни одбор је овлашћен одредбама члана
30. Статута да, изузетно, одлучује о питањима из надлежности Скупштине
Социјалдемократске странке, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њоме се
решава битно питање или спречава наступање штетних последица по
Социјалдемократску странку.
Дакле, доношење одлуке од стране овлашћеног органа којом се усваја годишњи
финансијски извештај странке јесте битно питање и не може да трпи одлагање, јер су
Законом о рачуноводству прописани рокови за достављање наведеног извештаја
Агенцији за привредне регистре.
Имајући у виду наведено, Социјалдемократска странка је била у обавези да поступи у
складу са одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству, тако што би годишње
финансијске извештаје за 2015. годину усвојила Скупштина Социјалдемократске
странке, Главни одбор или Председништво странке, а што Социјалдемократска странка
није учинила.
НАЛАЗ:
1) Годишњи финансијски извештај Социјалдемократске странке за 2015. годину је
усвојио ненадлежан орган одлучивања - председник Социјалдемократске странке,
доношењем Одлуке од 22. фебруара 2016. године, уместо да је овај извештај усвојила
Скупштина Социјалдемократске странке или евентуално Главни одбор или
Председништво Социјалдемократске странке, у складу са одредбама члана 32. став 1.
Закона о рачуноводству.
2) Статутом Социјалдемократске странке није прописан надлежни орган
одлучивања за усвајање годишњег финансијског извештаја странке, супротно
одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
Ризик:
Усвајање годишњег финансијског извештаја Социјалдемократске странке од стране
ненадлежног органа повећава ризик од усвајања непоузданих финансијских извештаја.
15

„Службени гласник РС “, бр. 36/11, 99/11, 83/14– др. закон и 5/15
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Препорука број 4:
Препоручује се Социјалдемократској странци да изврши допуну Статута тако што ће
предвидети који је орган одлучивања надлежан за усвајање годишњих финансијских
извештаја странке.
11) Надзор над законитошћу рада политичких странака
Надзор над спровођењем Закона о политичким странкама врши министарство
надлежно за послове управе, на основу одредаба члана 40. наведеног закона.
Контролу финансијских извештаја (редовно пословање и финансирање изборних
кампања) спроводе Агенција за борбу против корупције и Државна ревизорска
институција, у складу са одредбама чл. 32. и 34. Закона о финансирању политичких
активности и члана 10. став 1. тачка 10. Закона о Државној ревизорској институцији.
2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је
испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са приходима и расходима, ради
утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим
прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Прописи који су коришћени, у
ревизији правилности пословања, као извори критеријума су:










3.

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 обелодањивања
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;
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем;
општа акта Социјалдемократске странке.

РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ

Социјалдемократска странка води пословне књиге у складу са Законом о
рачуноводству и подзаконским актима донетим на основу тог закона, и то:
Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица,
Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна
лица16 и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга
правна лица17.

16
17

„Службени гласник РС“, број 137/14
„Службени гласник РС“, број 137/14
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Социјалдемократска странка није имала у 2015. години општи акт којим се уређују
рачуноводство и рачуноводствене политике, већ је Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама и процедурама донела 6. марта 2016. године. Веза,
Напомена 1.7)
1) Састављање финансијских извештаја за 2015. годину
Финансијске извештаје за 2015. годину, у коме су расходи већи од прихода за 1.569
хиљада динара, усвојио је законски заступник Социјалдемократске странке,
доношењем Одлуке од 22. фебруара 2016. године. Веза, Напомена 1.10)(2)
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину, потписани квалификованим
електронским потписом законског заступника - председника Социјалдемократске
странке, достављени су Агенцији за привредне регистре у електронском облику у
складу са одредбама чл. 33 - 35. Закона о рачуноводству.
На основу Закона о рачуноводству, законски заступник странке је дао Изјаву од
22.02.2016. године, која је достављена Агенцији за привредне регистре по усвојеном
финансијском извештају за 2015. годину, да губитак који је утврђен годишњим
финансијским извештајем за 2015. годину остаје непокривен и да ће се губитак
покривати из остварених резултата пословања у наредним годинама.
(1) Састављање Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину
Социјалдемократска странка није била у обавези да сачини Годишњи извештај о
пословању за 2015. годину у смислу одредаба члана 29. став 4. Закона о рачуноводству,
јер је на дан састављања финансијских извештаја за 2014. годину била разврстана као
микро правно лице, што је примењено на финансијско извештавање за 2015. годину.
Веза, Напомена 1.10)(1)
(2) Финансијско извештавање у складу са Законом о финансирању политичких
активности
У складу са одредбама члана 28. Закона о финансирању политичких активности,
политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване
политичке странке, дужни су да подносе Агенцији за борбу против корупције годишњи
финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно
прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији, до 15. априла текуће године за претходну годину.
Правилником о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају
и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта 18, ближе је уређена
форма, садржина и начин вођења евиденција о прилозима и о имовини и форма,
садржина и начин подношења годишњег финансијског извештаја и извештаја о
трошковима изборне кампање, који су прописани наведеним законом.
Годишњи финансијски извештај за 2015. годину, странка је поднела Агенцији за борбу
против корупције, дана 15.04.2016. године.
2) Организација рачуноводства
Правилником о организацији и систематизацији послова у Социјалдемократској
странци није предвиђено радно место за књиговодствене послове.

18

„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 25/12 и 31/13
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Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја поверено је
Самосталној књиговодственој агенцији „Беоконт“ Ердељан Драгослава из Београда.
Књижење се врши на основу документације коју Социјалдемократска странка
доставља наведеној агенцији.
Одговорна лица за годишњи финансијски извештај су законски заступник странке,
директор странке и власник агенције „Беоконт“ којој је поверено вођење пословних
књига.
3) Пословне књиге и рачуноводствене исправе
Евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, приходима,
расходима и резултату пословања Социјалдемократске странке се обезбеђују у
пословним књигама странке, које чине: дневник, главна књига и помоћне књиге.
Пословне књиге странке воде се по систему двојног књиговодства, коришћењем
рачуноводственог информационог система - рачуноводственог софтвера.
Главна књига је јединствена на нивоу Социјалдемократске странке и представља основ
за састављање финансијских извештаја.
Помоћне књиге су усклађене са главном књигом.
Помоћне књиге се воде за основна средства, благајну готовине, купце, добављаче,
зараде, извршене исплате, остварене приливе, донације и др.
4) Рачуноводствене политике
Приликом састављања финансијских извештаја за 2015. годину, Социјалдемократска
странка није имала усвојене рачуноводствене политике којима се регулише
признавање, укидање признавања, мерење и процењивање средстава, обавеза, прихода
и расхода странке, јер у 2015. години није имала општи акт којим уређује
рачуноводствене политике, супротно члану 7. Закона о рачуноводству и члану 3.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству је прописано да правна лица, односно
предузетници општим актом, у складу са овим законом, утврђују рачуноводствене
политике.
Одредбама члана 3. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица, прописано је да микро и друго правно лице признавање, вредновање,
презентацију и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима
врши у складу са законом, другим прописом, овим правилником и својим актом о
рачуноводственим политикама.
У поступку ревизије, дана 6. марта 2016. године, Социјалдемократска странка је донела
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и процедурама, којим је
уредила између осталог и рачуноводствене политике за признавање и процењивање
имовине и обавеза, прихода и расхода. Веза, Напомена 1.7)
У наставку се даје преглед значајнијих рачуноводствених политика уређених
наведеним правилником Социјалдемократске странке:
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(1) Исправка грешака из претходних периода
Када грешка из ранијег периода није материјално значајна, корекција се врши преко
одговарајућих рачуна прихода и расхода текућег периода, у зависности од тога да ли
су ефекти грешке позитивни или негативни.
У случају утврђивања материјално значајних грешака корекција се врши
ретроактивно, корекцијом упоредних информација за претходне периоде за најранији
датум за који је то изводљиво, као да грешке није ни било.
Праг материјалности грешке из ранијих периода дефинисан је на нивоу од 5%
резултата пословне године обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка
односи.
(2) Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема која испуњава услове за признавање као средство,
почетно се мери по набавној вредности, односно цени коштања, а након почетног
признавања се мери по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за
акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу
обезвређења.
У набавну вредност се укључују сви трошкови набавке увећани за зависне трошкове
набавке.
Сопствене услуге код набавке некретнинa, постројења и опремe се признају у набавну
вредност највише по тржишној цени (нпр: трошкови превоза опреме и слично), док се
неуобичајено високи трошкови исказују на терет расхода периода у коме су настали.
Да би средство било признато као стално средство и подлегало обрачуну
амортизације, треба да испуњава два услова: 1) да је његов корисни век трајања дужи
од годину дана; 2) да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано
да се измери) у моменту стицања/изградње, већа од 20.000 динара.
(3) Амортизација
Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се путем пропорционалног
метода, применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на
основицу коју чини набавна вредност, и то:
Назив основног средства
Грађевински објекти
Опрема
Пословни инвентар
Намештај
Канцеларијска опрема
Путничка и моторна возила, возила на моторни погон
Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема
Нематеријална имовина која нема одредив корисни век

Стопа амортизације
2,5%
5 – 20%
10 – 20%
10 – 20%
10 – 25%
12,5 – 20%
20 – 33,33%
10%

У вези признавања и процењивања готовинских еквивалената и готовине, активних
временских разграничења, обавеза и пасивних временских разграничења, као и
прихода и расхода, акт о рачуноводственим политикама Социјалдемократске странке
упућује на непосредну примену одговарајућих одредби Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
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4.

ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА

4.1. Финансијско управљање и контрола
Одредбама члана 31. став 1. Закона о финансирању политичких активности је
прописано да Статутом политичке странке, односно одговарајућом одлуком
политичког субјекта, мора бити одређен начин обављања унутрашње контроле
финансијског пословања и право чланова, односно бирача који подржавају изборну
листу да се упознају са приходима и расходима политичког субјекта.
Социјалдемократска странка је својим Статутом предвидела да се правилима о
финансирању и финансијском пословању странке ближе уређује унутрашња контрола
финансијског пословања, као и друга питања од значаја за финансијско пословање
странке.
Међутим, Социјалдемократска странка није донела Правилник о финансирању и
финансијском пословању, због чега није ни одредила начин обављања унутрашње
контроле финансијског пословања странке, супротно одредбама члана 31. став 1.
Закона о финансирању политичких активности.
Социјалдемократска странка је Статутом предвидела да интерни ревизор странке врши
надзор у погледу финансијског пословања странке, као и да врши контролу
финансијског пословања органа јединица територијалне организације странке,
међутим, интерни ревизор није спроводио наведене активности за чије обављање је
ангажован. Веза, Напомена 4.2.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству је прописано да правна лица и
предузетници општим актом, између осталог, уређују организацију рачуноводства на
начин који омогућава спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних
промена, и да општим актом уређују интерне рачуноводствене контролне поступке.
Међутим, Социјалдемократска странка није имала у 2015. години усвојен Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама. Веза, Напомена 1.7)
На основу наведеног, Социјалдемократска странка није својим Статутом а ни другим
општим актима одредила начин обављања унутрашње контроле финансијског
пословања странке.
У поступку ревизије су утврђене неправилности, које нису спречене системом интерне
контроле, наведене у Напоменама: 1.3), 1.7), 1.9), 1.10), 4.1., 5., 6.1., 6.1.3., 6.2.2., на
основу којих је утврђено да постоје значајни недостаци у интерним контролама,
односно да Социјалдемократска странка није успоставила адекватан систем интерне
контроле.
НАЛАЗ:
1) Социјалдемократска странка није у 2015. години успоставила адекватан систем
интерне контроле и уредила организацију рачуноводства на начин који омогућава
спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена, супротно
одредбама члана 7. Закона о рачуноводству.
2) Социјалдемократска странка није одредила начин обављања унутрашње контроле
финансијског пословања странке, супротно одредбама члана 31. став 1. Закона о
финансирању политичких активности.
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4.2. Интерна ревизија
Чланом 55. Статута Социјалдемократске странке је прописан начин избора интерног
ревизора, услови за избор, као и његове надлежности.
Главни одбор Социјалдемократске странке je Одлуком од 8. фебруара 2015. године
изабрао интерног ревизора Социјалдемократске странке, и на основу наведене одлуке,
странка је као послодавац, са изабраним лицем закључила уговор о допунском раду од
27. фебруара 2015. године. Наведено лице нема сертификат Коморе овлашћених
ревизора о стеченом звању овлашћени интерни ревизор.
На основу докумената који садрже информације о активностима лица ангажованог на
пословима интерне ревизије у Социјалдемократској странци, утврђено је да наведено
лице у 2015. години: 1) није вршило надзор у погледу финансијског пословања
странке; 2) није вршило контролу финансијског пословања органа јединица
територијалне организације странке; 3) није давало званичне, писане препоруке,
смернице и мишљења за унапређење финансијског пословања странке, већ је путем
електронске поште или усмено комуницирало са лицима задуженим за обављање
одређених активности (нпр. израда „Водича за локал“), односно није обављао наведене
послове из своје надлежности предвиђене одредбама члана 55. Статута
Социјалдемократске странке и Уговором о допунском раду од 27. фебруара 2015.
године на основу кога је наведено лице ангажовано за обављање послова интерне
ревизије Социјалдемократске странке.
Социјалдемократска странка у 2015. години није донела програм радa интерне ревизије
у 2015. години, а интерни ревизор није ревидирао појединачне области пословања
Социјалдемократске странке и није сачињавао писане извештаје о извршеној интерној
ревизији, нити је у вези са наведеним давао писане препоруке руководству странке.
5.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Статутом Социјалдемократске странке је прописано да Председништво странке доноси
одлуку о годишњем финансијском плану (члан 37. алинеја 6.), а да се правилима о
финансирању и финансијском пословању Социјалдемократске странке ближе уређују
обавезни елементи финансијског плана (члан 53. став 3.) који су садржани у
Правилнику о финансирању и финансијском пословању Социјалдемократске странке
као општем акту у смислу члана 74. став 1. алинеја 10. Статута странке.
У поступку ревизије је утврђено да је Председништво Социјалдемократске странке
изгласало Финансијски план за 2015. годину, на седници одржаној дана 26. децембра
2014. године, о чему је сачињен извод из записника, међутим, није донело Одлуку о
усвајању финансијског плана Социјалдемократске странке за 2015. годину у писаном
облику, супротно одредбама члана 37. алинеја 6. Статута Социјалдемократске странке
и прописима о канцеларијском пословању (донета одлука мора носити ознаку
деловодног броја и датум).
НАЛАЗ:
Председништво Социјалдемократске странке није донело писану Одлуку о усвајању
финансијског плана Социјалдемократске странке за 2015. годину, супротно
одредбама члана 37. алинеја 6. Статута Социјалдемократске странке.
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Ризик:
Недоношење одлуке о усвајању финансијског плана за пословну годину у писаном
облику повећава ризик од поступања Социјалдемократске странке супротно Статуту
странке и прописима о канцеларијском пословању.
Препорука број 5:
Препоручује се Социјалдемократској странци да израђује одлуке Председништва, као
и одлуке других органа странке у писаном облику, у вези са питањима изгласаним на
седницама наведених органа, и да их евидентира и архивира у складу са прописима о
канцеларијском пословању.
У поступку ревизије је утврђено и да Социјалдемократска странка у 2015. години није
имала донет Правилник о финансирању и финансијском пословању
Социјалдемократске странке, којим се ближе уређују извори финансирања, планирање
финансија, обавезни елементи финансијског плана, извештавање, унутрашња контрола
финансијског пословања, положај и међусобни однос генералног секретара, директора,
интерног ревизора, њихов рад, права и обавезе и друга питања од значаја за
финансијско пословање странке, супротно одредбама члана 53. став 3. Статута
Социјалдемократске странке. Веза, Напомена 1.7)
6.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

6.1. БИЛАНС СТАЊА
Попис имовине и обавеза
Социјалдемократска странка није извршила годишњи попис имовинe и обавеза са
стањем на дан 31.12.2015. године.
У Билансу стања на дан 31.12.2015. године, приказана је имовина странке у износу од
111.671 хиљаде динара и обавезе из пословања у износу од 110.362 хиљаде динара.
Одредбама члана 16. став 2. Закона о рачуноводству прописано је да правно лице,
односно предузетник врши попис имовине и обавеза и усклађује стање по књигама са
стањем по попису на крају пословне године.
Одредбама члана 2. став 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем19 прописано је да правно
лице врши годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра године за
коју се врши попис.
Чланом 9. став 1. наведеног правилника је прописано да попис обухвата: 1) утврђивање
стварних количина имовине која се пописује мерењем, бројањем, проценом и сличним
поступцима, ближе описивање пописане имовине, као и уношење података у пописне
листе; 2) уписивање у пописне листе натуралних промена насталих у периоду вршења
пописа пре и после 31. децембра године за коју се врши попис и свођење на стање на
дан 31. децембра те године; 3) уношење књиговодственог натуралног стања имовине у
пописне листе; 4) утврђивање натуралних разлика између стања утврђеног пописом и
књиговодственог стања; 5) уношење цена пописане имовине; 6) вредносно
обрачунавање пописане имовине; 7) састављање извештаја о извршеном попису.

19

„Службени гласник РС", бр. 118/13 и 137/14
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Имовина која је предмет пописа према овом Правилнику обухвата: нематеријалну
имовину, некретнине, инвестиционе некретнине, постројења, опрему, биолошка
средства, залихе материјала, недовршену производњу, готове производе и робу, стална
средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља, финансијске
пласмане и потраживања и готовинске еквиваленте и готовину.
Обавезе које су предмет пописа јесу дугорочне и краткорочне обавезе.
Социјалдемократска странка у 2015. години није имала општи акт о рачуноводству и
рачуноводственим политикама нити други интерни акт којим је уређен начин и рокови
вршења пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним
стањем које се утврђује пописом.
У поступку ревизије, дана 06.03.2016. године, странка је донела Правилник о
рачуноводству и рачуноводственим политикама и процедурама, у којем је одредбама
члана 13. предвиђено између осталог и да се попис имовине и обавеза врши на крају
пословне године, са стањем на последњи дан пословне године, а у складу са важећим
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем донетим од стране надлежног органа.
Дана 07.07.2016. године, странка је донела општи акт Правила о организацији и
спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, којим је уредила начин и рокове вршења пописа имовине и обавеза и
усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом.
Дописом од 22.02.2016. године, Социјалдемократска странка је обавестила Државну
ревизорску институцију да елаборат о попису имовине нису стигли да израде због
релативно кратког постојања странке и формирања страначке организације, а да
сходно Закону о финансирању политичких активности, уредно воде евиденцију о
имовини.
У току трајања ревизије, на захтев ревизорског тима, дана 17.06.2016. године одржан је
састанак са директором Социјалдемократске странке, који је изјавио да
Социјалдемократска странка није извршила попис имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2015. године, а да су у 2016. години започете и спроводе се активности на
припреми и спровођењу пописа имовине и обавеза странке, тако да ће по завршетку
пописа, бити сачињен пописни елаборат и достављен Државној ревизорској
институцији.
Наведени пописни елаборат није достављен Државној ревизорској институцији.
У поступку ревизије је утврђено да Социјалдемократска странка није извршила
годишњи попис имовине и обавеза исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2015.
године, јер: 1) није донела одлуку о спровођењу пописа имовине и обавеза и
образовању пописних комисија; 2) није донела упутство за извршење пописа; 3) није
извршила пописне радње прописане чланом 9. став 1. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, због чега
није утврдила стварно стање имовине и обавеза у финансијским извештајима и није
извршила усклађивање књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним
стањем на дан 31.12.2015. године, супротно одредбама члана 16. Закона о
рачуноводству и члана 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
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НАЛАЗ:
Социјалдемократска странка није извршила годишњи попис имовине и обавеза
приказаних у Билансу стања за 2015. годину, и то имовине у износу од 111.671 хиљаде
динара и обавеза из пословања у износу од 110.362 хиљаде динара, због чега није
утврдила стварно стање имовине и обавеза и није извршила усклађивање
књиговодственог стања ове имовине и обавеза са стварним стањем на дан
31.12.2015. године, супротно одредбама члана 16. Закона о рачуноводству и члана 2.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем.
6.1.1. Некретнине, постројења и опрема (група рачуна 02)
31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

Некретнине, постројења и опрема
Постројења и опрема
Укупно

4.654
4.654

3.284
3.284

Исправка вредности
Постројења и опрема
Укупно
Свега:

677
(677)
3.977

0
(0)
3.284

Промене у току године на опреми дате су у следећој табели:
Опис
Опрема

Почетно стање
01.01.2015.
3.284

Повећање у
2015. години
1.370

Смањење у
2015. години
677

у 000 динара
Стање
31.12.2015.
3.977

Почетно стање опреме у износу од 3.284 хиљаде динара се односи на опрему коју је
Социјалдемократска странка преузела од политичке странке Зелени Србије на основу
Споразума о преузимању имовинских права и обавеза, који су ове две политичке
странке закључиле дана 29.12.2014. године.
Набавна вредност опреме је повећана у току 2015. године за износ од 1.370 хиљадa
динара, по основу нових набавки.
Највеће појединачне набавке опреме односе се на следеће добављаче:
у 000 динара
Ред.
Добављач
бр.
1.
„Дом и школа“ д.о.о.
2.
„Web Mobile Solutions“ д.о.о.
3.
„Zepter International“ д.о.о.
4.
Остали добављачи
Укупно:

Датум
набавке
5 набавки
30.01.2015.
16.01.2015.
4 набавке

Опис

Износ

Канцеларијска опрема
Софтвер са модулима
Јонизатор ваздуха
Таблет, штандови

950
185
101
134
1.370

Исправка вредности опреме на дан 31.12.2015. године износи 677 хиљада динара, и
односи се на обрачунату амортизацију за 2015. годину.
Годишњи попис некретнина, постројења и опреме са стањем на дан 31.12.2015. године
није извршен. Веза, Напомена 6.1.
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Социјалдемократска странка није у 2015. години интерним актима уредила почетно
признавање, накнадно вредновање и престанак признавања опреме, у складу са
Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Веза, Напомена 3.4)
6.1.2. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни
Свега:

92
92

2.052
2.052

Структура текућих (пословних) рачуна евидентираних у пословним књигама
Социјалдемократске странке, дата је у следећем прегледу:
у 000 динара
Број
Стање
Опис
рачуна
31.12.2015.
Текући (пословни) динарски рачуни код домаћих банака
2
92
Прелазни рачун
1
0
Укупно:
3
92
На основу закључених уговора са пословном банком „Banca Intesa“ а.д. Београд,
Социјалдемократска странка има отворена два динарска текућа рачуна за редовно
пословање и један девизни рачун на којем није било промета у 2015. години, за које се
даје преглед стања новчаних средстава на дан 31.12.2015. године, и то:
у 000 динара
Број текућег рачуна
Датум отварања
Валута
Стање 31.12.2015.
160-415664-19
02.09.2014.
динарски
82
160-423605-58
03.03.2015.
динарски
10
00-540-0000960.4
03.09.2014.
девизни
0
Укупно:
92
На рачуну главне књиге број 241 – Текући (пословни) рачуни, се исказују уплате и
исплате новчаних средстава за финансирање редовног рада, и то:
-

-

уплате средстава из јавних извора (буџета Републике Србије и буџета локалних
самоуправа) за финансирање редовног рада Социјалдемократске странке, у
складу са Законом о финансирању политичких активности;
уплате чланарине, новчаних прилога физичких лица и предузетника за
финансирање редовног рада Социјалдемократске странке;
исплате бруто зарада запосленима, обавеза према добављачима, пореских
обавеза и др.

Социјалдемократска странка није извршила попис готовинских еквивалената и
готовине на дан 31.12.2015. године и није ускладила стање готовине по књигама са
стањем по попису на крају пословне године. Веза, Напомена 6.1.
На прелазном рачуну је исказан промет у износу од 1.246 хиљада динара, колико је
износио и промет благајне.
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Исплате из благајне су вршене по основу зарада за пет запослених у износу од 1.159
хиљада динара, накнада за превоз од 82 хиљаде динара и трошкова за такси превоз од
пет хиљада динара.
6.1.3. Активна временска разграничења (група рачуна 28)
31.12.2015.
Активна временска разграничења
Остала активна временска разграничења
Свега:

106.866
106.866

у 000 динара
31.12.2014.
106.866
106.866

Активна временска разграничења износе 106.866 хиљада динара и односе се на
разграничене расходе по основу обавеза преузетих Споразумом о преузимању
имовинских права и обавеза од 29.12.2014. године (у даљем тексту: Споразум), који је
закључен између политичке странке Зелени Србије, са седиштем у Београду и
Социјалдемократске странке.
Овим Споразумом, Социјалдемократска странка је преузела обавезе које су настале у
периоду деловања политичке странке Нова демократска странка – Зелени (чији је
правни следбеник политичка странка Зелени Србије), почев од 10.02.2014. године, када
је ова политичка странка уписана у Регистар политичких странака (упис промене
назива политичке странке, уместо ранијег назива: „Зелени Србије“), па до 29.12.2014.
године, када је Споразум потписан.
Нова демократска странка – Зелени је у оквиру коалиције „Борис Тадић - Нова
демократска странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно
за Војводину, Демократска левица Рома“, учествовала на изборима за народне
посланике 16.03.2014. године и на основу коалиционог споразума освојила 10 мандата
у Народној скупштини.
Део чланства Нове демократске странке – Зелени се издвојио из ове странке и дана
13.08.2014. године регистровао политичку странку Нова демократска странка, која је
21.10.2014. године променила назив у Социјалдемократска странка.
Обавезе преузете Споразумом у укупном износу од 106.866 хиљада динара, односе се
на следеће повериоце за пружене рекламне услуге односно продукцију и закуп
медијског простора за оглашавање за потребе политичког маркетинга странке током
фебруара и марта 2014. године:
у 000 динара
Ред.
бр. Назив

Поверилац

Обавеза
Матични
број
17380826

Датум
доспећа
4 рачуна од 25.03.2014. 104.466 24.05.2014.
Основ

Износ

1

Media Pool д.о.о. Београд

2

RTV VK Media д.о.о.
Кикинда

20697873

рачун бр. 25 од
31.03.2014.

104 31.03.2014.

3

Тимочка телевизија и
радио а.д. Зајечар

17431714

рачун бр. 149 од
14.03.2014.

751 14.03.2014.

08769095

уговор од 27.02.2014.

1.545 31.03.2016.

4

Scorpion Production д.о.о.
Нови Сад
Укупно:

106.866
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Уговорима о преузимању дуга закљученим дана 29.12.2014. године између политичке
странке „Зелени Србије“, као дужника, Социјалдемократске странке, као преузимаоца
дуга и напред наведена четири правна лица као поверилаца, Социјалдемократска
странка је преузела дуговање политичке странке „Зелени Србије“ према овим
повериоцима у укупном износу од 106.866 хиљада динара.
Након преузимања дуга, дана 16.01.2015. године, Социјалдемократска странка је
платила део преузетог дуга повериоцу „Media Pool“ д.о.о. Београд, у износу од 1.000
хиљада динара, тако да је преостао неплаћен доспели дуг према овом повериоцу у
износу од 103.466 хиљада динара.
За износ плаћене доспеле обавезе од 1.000 хиљада динара нису смањена активна
временска разграничења и исказани расходи текуће године у пословним књигама и
финансијским извештајима за 2015. годину, супротно одредбама чл. 23. и 32.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица и
члана 22. Закона о рачуноводству.
У складу са одредбама члана 18. Закона о рачуноводству, Социјалдемократска странка
је усагласила своје обавезе према повериоцима „Media Pool“ д.о.о. Београд, у износу од
103.466 хиљада динара и „Тимочка телевизија и радио“ а.д. Зајечар, у износу од 751
хиљаде динара, док са преостала два повериоца није усагласила међусобна
потраживања и обавезе, пре састављања финансијских извештаја за 2015. годину.
Социјалдемократска странка није извршила попис имовине и обавеза на дан
31.12.2015. године и није ускладила стање имовине и обавеза по књигама са стањем по
попису на крају пословне године. Веза, Напомена 6.1.
По тужби „Media Pool“ д.о.о. Београд, против Социјалдемократске странке, због
доспелог а неплаћеног главног дуга у износу од 103.466 хиљада динара, Привредни суд
у Београду је донео пресуду од 16.12.2015. године, којом је обавезао туженог –
Социјалдемократску странку, да плати тужиоцу наведени износ главног дуга са
затезном каматом почев од дана доспећа обавезе 24.05.2014. године па до исплате и да
надокнади тужиоцу трошкове парничног поступка.
Споразумом око начина исплате дуга, закљученим дана 21.01.2016. године између
„Media Pool“ д.о.о. Београд и Социјалдемократске странке, утврђена је динамика
исплате наведеног главног дуга почев од 10.02.2016. године када доспева на наплату
прва рата дуга, при чему свака следећа рата доспева до десетог у месецу, све до
потпуног намирења, и то: првих пет месечних рата по 100 хиљада динара, наредних 68
месечних рата по 1.500 хиљада динара и последња месечна рата од 966 хиљада динара.
Овим споразумом је предвиђено да у случају да Социјалдемократска странка пропусти
благовремено измирење било које рате своје обавезе, „Media Pool“ д.о.о. Београд има
право да споразум једнострано раскине и да наплату целокупног преосталог
потраживања по пресуди суда од 16.12.2015. године, захтева пред надлежним судом.
До 30.06.2016. године, Социјалдемократска странка је уплатила прве две месечне рате
дуга по 100 хиљада динара дана 11.02. и 14.03.2016. године, док остале месечне рате
које су доспеле почев од 10. априла, нису плаћене.
У вези са наведеним, одговорно лице у странци је дало следеће објашњење: „Кашњење
у исплатама је почело од априла месеца 2016. уз усмени договор са повериоцем, с тим
у вези поверилац није слао опомене, нити је споразум раскинут. Динамика исплате ће
бити настављена у најкраћем могућем року.“
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Редовни годишњи финансијски извештаји Социјалдемократске странке за 2015. годину
су усвојени дана 22.02.2016. године и достављени Агенцији за привредне регистре дана
28.02.2016. године и Агенцији за борбу против корупције дана 15.04.2016. године.
Накнадне измене наведених извештаја нису вршене до 30.06.2016. године и исти су
уписани у Регистар финансијских извештаја и јавно објављени на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
На основу наведеног, од обавеза преузетих Споразумом у укупном износу од 106.866
хиљада динара, део обавеза у износу од 103.466 хиљада динара према повериоцу
„Media Pool“ д.о.о. Београд, је одложен Споразумом око начина исплате дуга који је
закључен дана 21.01.2016. године, пре састављања финансијских извештаја за 2015.
годину и њиховог достављања Агенцији за привредне регистре дана 28.02.2016. године
а обавезе у износу од 1.545 хиљада динара према повериоцу „Scorpion Production“
д.о.о. Нови Сад, нису доспеле на дан састављања Биланса стања 31.12.2015. године.
Преостали део преузетих обавеза у износу од 1.855 хиљада динара се односи на:
- обавезе које су доспеле у претходном обрачунском периоду, тј. 2014. године, у износу
од 855 хиљада динара, и то према повериоцима „RTV VK Media“ д.о.о. Кикинда у
износу од 104 хиљаде динара и „Тимочка телевизија и радио“ а.д. Зајечар у износу од
751 хиљаде динара и
- обавезе према повериоцу „Media Pool“ д.о.о. Београд, које су измирене у износу од
1.000 хиљада динара дана 16.01.2015. године,
по којима, као доспелим и измиреним обавезама, нису ни могли бити разграничени
расходи на дан Биланса стања 31.12.2015. године, у складу са одредбама чл. 23. и 32.
Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица и
члана 22. Закона о рачуноводству.
Према наведеном, Социјалдемократска странка је у пословним књигама за 2015.
годину и редовним годишњим финансијским извештајима састављеним на дан
31.12.2015. године, више исказала имовину по основу активних временских
разграничења за 1.855 хиљада динара, мање исказала вишак расхода над приходима
ранијих година за 855 хиљада динара и мање исказала расходе текуће године за 1.000
хиљада динара.
НАЛАЗ:
Социјалдемократска странка је у пословним књигама за 2015. годину и финансијским
извештајима састављеним на дан 31.12.2015. године, више исказала имовину по основу
активних временских разграничења за 1.855 хиљада динара, мање исказала вишак
расхода над приходима ранијих година за 855 хиљада динара по основу обавеза
доспелих претходне године и мање исказала расходе текуће године за 1.000 хиљада
динара по основу обавеза измирених у текућој години, супротно одредбама члана 22.
Закона о рачуноводству и чл. 23. и 32. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима
микро и других правних лица.
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6.1.4. Улози (сопствени извори) оснивача и других лица (група рачуна 30)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Улози (сопствени извори) оснивача и других лица
Улози (сопствени извори) оснивача и других лица
Свега

3.284
3.284

3.284
3.284

Улози (сопствени извори) оснивача и других лица у износу од 3.284 хиљаде динара су
исказани у вредности опреме коју је Социјалдемократска странка преузела
Споразумом о преузимању имовинских права и обавеза од 29.12.2014. године, који је
закључила са политичком странком Зелени Србије. Веза, Напомена 6.1.1.
6.1.5. Вишак расхода над приходима (група рачуна 35)
31.12.2015.
Вишак расхода над приходима
Свега:

1.987
1.987

у 000 динара
31.12.2014.
418
418

Вишак расхода над приходима износи 1.987 хиљада динара и односи се на вишак
расхода над приходима ранијих година у износу од 418 хиљада динара и вишак
расхода над приходима такуће године у износу од 1.569 хиљада динара.
Према изјави законског заступника о покрићу губитка од 22.02.2016. године, губитак
који је утврђен годишњим финансијским извештајем за 2015. годину остаје
непокривен. Губитак ће се покривати из остварених резултата пословања у наредним
годинама.
У поступку ревизије је утврђено да је у пословним књигама и финансијским
извештајима на дан 31.12.2015. године, мање исказан вишак расхода над приходима за
1.855 хиљада динара, тако што:
- је мање исказан вишак расхода над приходима ранијих година за 855 хиљада динара
по основу обавеза доспелих 2014. године према повериоцима „RTV VK Media“ д.о.о.
Кикинда у износу од 104 хиљаде динара и „Тимочка телевизија и радио“ а.д. Зајечар у
износу од 751 хиљаде динара и
- нису исказани расходи текуће године од 1.000 хиљада динара по основу обавеза
измирених према повериоцу „Media Pool“ д.о.о. Београд, дана 16.01.2015. године. Веза,
Напомена 6.1.3.
6.1.6. Обавезе из пословања (група рачуна 43)
31.12.2015.
Обавезе из пословања
Добављачи у земљи
Свега:

110.362
110.362

у 000 динара
31.12.2014.
109.336
109.336

Обавезе из пословања износе 110.362 хиљаде динара и односе се на обавезе према
добављачима у земљи за извршене услуге и испоручена добра за потребе редовног
рада.
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Социјалдемократска странка није извршила попис обавеза на дан 31.12.2015. године и
није ускладила стање обавеза по књигама са стањем по попису на крају пословне
године. Веза, Напомена 6.1.
У складу са одредбама члана 18. Закона о рачуноводству, Социјалдемократска странка
је усагласила своје обавезе према 29 поверилаца у износу од 106.549 хиљада динара,
што представља 97% укупних обавеза према добављачима, а није усагласила своје
обавезе према 33 повериоца у износу од 3.813 хиљада динара од чега са девет
поверилаца код којих је једна од страна дала негативан одговор за обавезе странке у
укупном износу од 701 хиљаде динара, са 15 поверилаца од којих није добијен одговор
по ИОС обрасцима (Извод отворених ставки) које је послала Социјалдемократска
странка за своје обавезе у износу од 2.297 хиљада динара и са девет поверилаца којима
странка нија ни послала ИОС обрасце нити су ове обрасце послали повериоци на износ
од 815 хиљада динара („Орион Телеком“ д.о.о.; „Телеком Србија“ а.д.; „Clean Tale“
д.о.о.; „ЕПС“; „Градска чистоћа“; „Београдски водовод и канализација“; „Водовод
Краљево“; „Фигаро“ д.о.о. и „Водовод и канализација Панчево“).
Највећи износи обавеза према добављачима се односе на обавезе преузете Споразумом
о преузимању имовинских права и обавеза од 29.12.2014. године, који је закључен
између политичке странке Зелени Србије и Социјалдемократске странке, за пружене
рекламне услуге односно продукцију и закуп медијског простора за оглашавање за
потребе политичког маркетинга странке током фебруара и марта 2014. године, према:
„Media Pool“ д.о.о. Београд, у износу од 103.466 хиљада динара; „Scorpion Production“
д.о.о. Нови Сад, у износу од 1.545 хиљада динара; „Тимочка телевизија и радио“ а.д.
Зајечар, у износу од 751 хиљаде динара; и „RTV VK Media“ д.о.о. Кикинда, у износу од
104 хиљаде динара. Веза, Напомена 6.1.3.
Остали износи обавеза према добављачима се односе на: „Lobi KDK“ д.о.о. Београд, у
износу од 960 хиљада динара за услуге едукације за пет чланова Социјалдемократске
странке; „Sentris“ д.о.о. Београд, у износу од 516 хиљада динара за услуге закупа
пословног простора у месту седишта странке; „Телеком Србија“ а.д. Београд, у износу
од 386 хиљада динара за услуге мобилне и фиксне телефоније; „Real Holding“ д.о.о.
Београд, у износу од 364 хиљаде динара, за услуге адаптације и закупа пословног
простора; „Орион Телеком“ д.о.о. Београд, у износу од 356 хиљада динара за
телекомуникационе услуге и др.
6.1.7. Остале позиције биланса стања
Залихе – плаћени аванси за залихе и услуге (рачуни групе 15)
Залихе – плаћени аванси за залихе и услуге износе 440 хиљада динара, и односе се на
плаћене авансе предузетнику Александар Ацић Предузетник рачунарско
програмирање, консултантске и с тим везане услуге „Plum Code“ Сокобања, за услуге
израде и развоја веб-сајта (техничке кооперације) и софтверског инжењерства за
потребе Социјалдемократске странке, а према закљученом уговору и анексу уговора.
Коначни рачун за наведене услуге је испостављен дана 15.04.2016. године на износ од
559 хиљада динара.
Друга потраживања (група рачуна 22)
Друга потраживања износе 296 хиљада динара и односе се на плаћене депозите по
основу уговора о закупу пословног простора које је Социјалдемократска странка
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закључила са: Градом Београдом – Секретаријат за имовинске и правне послове, којем
је плаћен депозит у износу од 205 хиљада динара; Јавним предузећем „Пословни
простор Врачар“ Београд, којем је плаћен депозит од 75 хиљада динара; и једним
физичким лицем за закуп пословног простора у Смедереву, којем је плаћен депозит од
16 хиљада динара.
6.2. БИЛАНС УСПЕХА
6.2.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (група рачуна 64)
У складу са одредбама члана 3. Закона о финансирању политичких активности,
политички субјекти се финансирају из јавних и приватних извора. Средства из ових
извора, политички субјекти користе за финансирање трошкова редовног рада и
трошкове изборне кампање.
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. износе 38.743 хиљаде динара и односе
се на следеће врсте прихода:
- приходе остварене из буџета Републике Србије за финансирање редовног рада
Социјалдемократске странке у 2015. години;
- приходе остварене из буџета општина за финансирање редовног рада
Социјалдемократске странке у 2015. години;
- приходе остварене по основу новчаних прилога физичких лица и предузетника за
финансирање редовног рада Социјалдемократске странке у 2015. години, као и на
- приходе остварене по основу неновчаних прилога физичких лица и предузетника у
2015. години.
У наставку је приказана структура наведених прихода:
Врста прихода

Намена средстава

Приходи из републичког буџета
За финансирање редовног рада
Приходи из општинских буџета
За финансирање редовног рада
1) Приходи из јавних извора:
Приходи од новчаних прилога предузетника
За финансирање редовног рада
Приходи од новчаних прилога физичких лица За финансирање редовног рада
Неновчана давања предузетника
За финансирање редовног рада
Неновчана давања физичких лица
За финансирање редовног рада
2) Приходи из приватних извора:
Приходи од донација, дотација, субвенција и сл.

у 000 динара
Износ
31.12.2015.
36.670
1.007
37.677
300
427
34
305
1.066
38.743

1) ПРИХОДИ ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
(1) Приходи из републичког буџета
У 2015. години остварени су приходи из буџета Републике Србије за финансирање
редовног рада Социјалдемократске странке у укупном износу од 36.670 хиљада динара.
Министарство надлежно за послове финансија врши пренос сразмерног дела средстава
политичким субјектима сваког месеца, до десетог у месецу за претходни месец, у
складу са одредбама члана 17. Закона о финансирању политичких активности.
Током 2015. године, средства за редован рад су уплаћивана, у једнаким месечним
ратама, на текући рачун Социјалдемократске странке број 160-415664-19 код „Banca
Intesa“ а.д. Београд.
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Одредбама члана 16. Закона о финансирању политичких активности прописано је да
средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких
субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, односно одборнике
одређује се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије, пореских
прихода буџета аутономне покрајине, односно пореских прихода буџета јединице
локалне самоуправе.
Одредбама члана 5. став 4. Закона о буџетском систему20, 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, односно буџета
локалне власти, њихов износ, односно висина утврдиће се примењујући, као основицу,
пореске приходе.
(2) Приходи из општинских буџета
У главној књизи су евидентирани приходи из буџета пет општина за финансирање
редовног рада Социјалдемократске странке у 2015. години у износу 1.007 хиљада
динара, што је приказано у следећем прегледу:
у 000 динара
Буџет
Уплаћени износ
Општина Кладово
603
Општина Свилајнац
169
Општина Бујановац
133
Општина Ћићевац
64
Општина Чукарица
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Укупно:
1.007
Наведена новчана средства из буџета општина за финансирање редовног рада
уплаћивана су у 2015. години на напред наведени текући рачун Социјалдемократске
странке.
2) ПРИХОДИ ИЗ ПРИВАТНИХ ИЗВОРА
(1) Приходи од новчаних прилога предузетника
Приходи од прилога предузетника по основу новчаних давања за финансирање
редовног рада Социјалдемократске странке у 2015. години, остварени су у укупном
износу од 300 хиљада динара, што је приказано у следећем прегледу:
Назив даваоца прилога
Рада Марковић ПР „Георгије-НС“ Нови Сад
Жељко Видаковић ПР Пекарско угоститељска радња
„Пашанац 1“ Шабац
Укупно:

у 000 динара
Матични
Датум
Износ
број
уплате
прилога
63186546 27.01.2015.
280
63370053 15.07.2015.

20
300

Новчани прилози предузетника за финансирање редовног рада уплаћивани су на
напред наведени текући рачун Социјалдемократске странке.
Одредбама члана 10. Закона о финансирању политичких активности прописано је да
максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно физичко лице може дати
политичким субјектима за редован рад, износи највише 20 просечних месечних зарада.
20

„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15
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Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно правно лице може дати
политичким субјектима за редован рад износи највише 200 просечних месечних зарада.
Чланом 2. истог закона дефинисана је „просечна месечна зарада“ као просечна месечна
зарада у Републици Србији, без пореза и доприноса, према подацима органа надлежног
за послове статистике за претходну годину.
На основу наведених одредаба закона, максимална вредност давања на годишњем
нивоу које једно физичко лице може дати политичком субјекту за редован рад износи
891 хиљаду динара, а максимална вредност давања које једно правно лице може дати
политичком субјекту за редован рад износи 8.905 хиљада динара21. Ове максималне
вредности давања Социјалдемократској странци нису прекорачене у 2015. години.
(2) Приходи од новчаних прилога физичких лица
Приходи од новчаних прилога физичких лица за финансирање редовног рада
Социјалдемократске странке у 2015. години износе 427 хиљада динара.
Новчане прилоге су уплатила 24 физичка лица у износима од две хиљаде до 35 хиљада
динара, са свог текућег рачуна на напред наведени текући рачун Социјалдемократске
странке, у складу са одредбама члана 9. став 4. Закона о финансирању политичких
активности.
У поступку ревизије утврђено је да највећа уплата по једном физичком лицу
(појединачна и/или збирна) износи 37 хиљада динара, што је у оквиру ограничења
максималне вредности давања на годишњем нивоу, обрачунатог у износу од 891
хиљаде динара.
Одредбама члана 9. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је
прилог новчани износ, осим чланарине, који физичко или правно лице добровољно
даје политичком субјекту, поклон, као и услуге пружене без накнаде или под условима
који одступају од тржишних.
За све напред наведене уплате прилога, давалац прилога је доставио
Социјалдемократској странци своју изјаву да није прекорачио максималну вредност
давања из члана 10. став 1. Закона о финансирању политичких активности.
(3) Неновчана давања предузетника
Приходи по основу неновчаних давања предузетника у 2015. години износе 34 хиљаде
динара и односе на услуге штампе папирног тапета, кабаница, капа и шалова, које је
извршио предузетник Владимир Алимпић ПР Агенција за услуге рекламе и пропаганде
„Април Тапетинг Систем“ Сопот, без накнаде, у складу са закљученим уговором о
прилогу према којем се тржишна вредност услуге штампе, у наведеном износу, сматра
неновчаним прилогом за финансирање редовног рада странке.
Давалац прилога је доставио Социјалдемократској странци изјаву за прилог у складу са
одредбама члана 9. став 3. Закона о финансирању политичких активности.
(4) Неновчана давања физичких лица
Приходи по основу неновчаних давања физичких лица у 2015. години износе 305
хиљада динара и односе се на услуге закупа пословног простора без накнаде чија
Максимална вредност давања на годишњем нивоу обрачуната на основу података о просечим месечним зарадама без пореза и
доприноса по запосленом у Републици Србији исплаћеним у периоду јануар – децембар 2014. године, на основу званично
објављених података Републичког завода за статистику, износи 44.525 динара.
21
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тржишна вредност износи 173 хиљаде динара, трошкове који терете пословни простор
(електрична енергија, телефон, трошкови комуналних услуга) који су плаћени уместо
странке у износу од 76 хиљада динара, набавку и монтажу опреме за пословни простор
странке у вредности од 48 хиљада динара и графичку припрему и штампу промотивних
летака без накнаде у складу са закљученим уговорима према којима је тржишна
вредност услуга осам хиљада динара.
Неновчане прилоге је дало 14 физичких лица у вредности од једне до 36 хиљада
динара.
Даваоци неновчаних прилога – физичка лица и Социјалдемократска странка су
закључили уговоре о прилогу и доставили су Социјалдемократској странци изјаве да
нису прекорачили максималну вредност давања на годишњем нивоу из члана 10. став
1. Закона о финансирању политичких активности.
6.2.2. Трошкови материјала и енергије (група рачуна 51)

Трошкови материјала и енергије
Трошкови канцеларијског материјала
Утрошени материјал за одржавање и сервисирање у
гарантном року
Утрошен остали материјал
Трошкови осталог режијског материјала
Трошкови ситног инвентара
Утошена електрична енергија
Утрошена остала енергија
Свега:

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

93

0

2

0

121
68
123
323
294
1.024

0
0
0
244
3
247

Трошкови материјала и енергије износе 1.024 хиљаде динара, од чега се на утрошену
електричну енергију односи 323 хиљаде динара, на утрошену осталу (топлотну)
енергију 294 хиљаде динара и преостали износ на трошкове ситног инвентара у износу
од 123 хиљаде динара, утрошен остали материјал 121 хиљаду динара, трошкове
канцеларијског материјала 93 хиљаде динара и остале трошкове 70 хиљада динара.
Социјалдемократска странка као закупац није у пословним књигама за 2015. годину,
евидентирала трошкове електричне и топлотне енергије код 20 закупљених пословних
простора, иако је Уговорима о закупу пословног простора предвиђено да их сноси
закупац. Према објашњењу одговорних лица у Социјалдемократској странци, ови
трошкови нису евидентирани у пословним књигама зато што нису примљене фактуре
које се односе на ове трошкове.
Трошкови електричне и топлотне енергије нису евидентирани за места на којима се
налазе следећи градски и општински одбори и повереништва Социјалдемократске
странке: градски одбор Београд (Радослава Грујића 25), Савски Венац, Звездара
(Милоша Зечевића 12), Тутин, Врање, Зајечар, Параћин, Прокупље, Крушевац,
Баточина, Смедерево, Врњачка Бања, Врбас, Мерошина, Темерин, Пирот, Алексинац,
Бела Црква, Ковин и Рума.
У пословним књигама за 2015. годину и 2016. годину за период од 1. јануара до 7. јула
2016. године и финансијским извештајима Социјалдемократске странке за 2015.
годину:
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- нису евидентирани и приказани трошкови моторног горива по основу коришћења два
службена путничка возила Renault Fluence 1.5 dci – набављена 1. октобра 2015. године,
супротно одредбама члана 22. Закона о рачуноводству и члана 32. Правилника о
начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица;
- не поседује веродостојне рачуноводствене исправе о утрошку моторног горива рачуне, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству;
- интерним општим актом није уређен начин коришћења службених возила, супротно
одредбама члана 74. став 1. алинеја 21. Статута Социјалдемократске странке;
- странка не води књигу издатих путних налога и евиденцију коришћења службених
возила.
Службена возила су набављена на основу уговора број 33/15 од 1. октобра 2015. године
закљученог са “Mega Rent” д.o.o. из Београда, о дугорочном закупу два путничка
возила. Веза, Напомена 6.2.4.
Према Овлашћењима за употребу возила на основу Уговора о Закупу возила, која је
издао закуподавац дана 1. октобра 2015. године, возилима могу управљати три лица
која су запослена у Социјалдемократској странци на пословима возача и курира и један
народни посланик Социјалдемократске странке.
На основу Потврде о предатим возилима од 1. октобра 2015. године и месечним
обавештењима о стању километраже на возилима, која закупац доставља закуподавцу у
складу са наведеним уговором и међусобно потписаним Општим условима пословања
дугорочног закупа, дана 1. октобра 2015. године, ова возила су прешла у 2015. години,
од 01.10.2015. године до 11.01.2016. године, укупно 31.237 километара а у 2016.
години, од 12.01.2016. године до 07.07.2016. године, укупно 56.662 километра, односно
за оба периода 87.899 километара, како је наведено у следећем прегледу:
РБ

Возило

1
1
2

2
BG 835 FC
BG 835 FĆ

Стање километар сата
Пређено километара
01.10.2015. 11.01.2016. 07.07.2016. 2015. 2016. Укупно
3
4
5
6 (4-3) 7 (5-4) 8 (6+7)
62.000
78.927
106.537 16.927 27.610
44.537
49.250
63.560
92.612
4.310 29.052
43.362
СВЕГА 31.237 56.662
87.899

На околности да за службена возила која су коришћена у 2015. и 2016. години, у
пословним књигама и финансијским извештајима нису исказани трошкови моторног
горива, у поступку ревизије је затражено објашњење од руководства странке о начину
прибављања и плаћања моторног горива за оба возила од њиховог преузимања од
закуподавца 01.10.2015. до 30.06.2016. године.
У писаном објашњењу директора Социјалдемократске странке од 14.07.2016. године је
наведено:
„Као што је наведено у претходним дописима Социјалдемократска странка не поседује
евиденцију коришћења службених аутомобила и утрошка горива.
Како су аутомобили преузети у октобру, а имајући у виду да су убрзо затим расписани
избори, ово питање није било у фокусу наших активности нити су нам расположиви
капацитети дозвољавали дефинисање и увођење јасног система правила коришћења
службених возила.
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Услед тога није било могуће јасно раздвојити приватне и пословне активности чланова
те су трошкове горива сносили корисници аутомобила.“
У поступку ревизије, дана 7. јула 2016. године, Социјалдемократска странка је усвојила
интерни општи акт - Правила о условима и начину коришћења службених возила и
опште одредбе, којим је уредила услове и начин коришћења сопствених службених
возила и права, обавезе и поступања запослених у странци у вези са коришћењем
службених возила.
НАЛАЗ:
Социјалдемократска странка није у финансијским извештајима за 2015. годину и
пословним књигама за 2015. и 2016. годину, приказала и евидентирала трошкове
моторног горива по основу коришћења два путничка возила за службене потребе,
којима је прешла 87.889 километара у периоду од 01.10.2015. до 07.07.2016. године, од
чега 31.237 километара у 2015. години и 56.662 километра у 2016. години, није уредила
интерним општим актом начин њиховог коришћења, не води књигу издатих путних
налога и евиденцију коришћења службених возила, не поседује рачуне о утрошку
моторног горива, супротно одредбама чл. 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 74. став 1. алинеја 21. Статута Социјалдемократске странке.
Ризик:
Неевидентирањем у пословним књигама трошкова моторног горива по основу
коришћења путничких возила за службене потребе, јавља се непосредни ризик од
непотпуног исказивања расхода у пословним књигама и ризик од састављања
непоузданих финансијских извештаја.
Препорука број 6:
Препоручује се Социјалдемократској странци да устроји евиденцију коришћења
сопствених службених возила и праћење утрошка моторног горива у складу са својим
интерним општим актом - Правила о условима и начину коришћења службених возила
и опште одредбе.
6.2.3. 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 пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима о делу
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
Остали лични расходи и накнаде
Свега:

12.259

1.228

2.194

220

90

246

2.709

0

709
17.961

196
1.890

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у износу од
17.961 хиљаде динара, од чега се на трошкове бруто зарада и накнада зарада односи
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12.259 хиљада динара, трошкове доприноса који се обрачунавају на терет послодавца
2.194 хиљаде динара. Преостали износ ових трошкова се односи на трошкове накнада
физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 2.709 хиљада динара, остале
личне расходе и накнаде у износу од 709 хиљада динара и трошкове накнада по
уговорима о делу у износу од 90 хиљада динара.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 12.259 хиљада динара се
односе на:
у 000 динара
Основ исплате
Износ
Редован рад
12.098
Минули рад
5
Накнада за исхрану у току рада
78
Регрес за коришћење годишњег одмора
78
Свега зарада:
12.259
Зараде и накнаде зарада се обрачунавају у складу са Законом о раду22, Правилником о
раду Социјалдемократске странке23, Правилником о организацији и систематизацији
послова у Социјалдемократској странци24 и уговорима о раду закљученим између
Социјалдемократске странке и запослених.
Правилник о раду Социјалдемократске странке и Уговори о раду дефинишу бруто
зараду као основну зараду, која се увећава за накнаду за исхрану у току рада у бруто
износу од 500 динара месечно, регрес за коришћење годишњег одмора у бруто износу
од 500 динара месечно, као и минули рад по стопи 0,4% за сваку пуну годину рада
остварену у радном односу код послодавца.
Правилником о раду Социјалдемократске странке је предвиђено да запослени има
право на увећану зараду за:
 прековремени рад – 26% од основице,
 рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде 26% од
основне зараде,
 за рад на дан празника који је нерадни дан – 110% од основице,
 по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у
радном односу код послодавца – минули рад, 0,4% од основице.
На дан 31.12.2015. године, Социјалдемократска странка је имала 16 запослених лица на
неодређено време, од чега је једно лице засновало радни однос са половином пуног
радног времена.
Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца у 2015. години је 14.
Просечна месечна нето зарада по запосленом у Социјалдемократској странци у 2015.
години износи 53 хиљаде динара.
Зараде исплаћене руководиоцима у Социјалдемократској станци у 2015. години износе:
у 000 динара
Период за који је
Просечна
Број
Бруто
Нето
Радно место
вршена исплата у
месечна
лица
зарада зарада
2015. години
нето зарада
Председник СДС-а
1
01.03.- 31.12.2015
1.078
767
77
„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14
од 30.10.2014. године
24
од 30.10.2014. године
22
23
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Директор СДС-а
Шеф секретаријата за
админ.- техн. послове

1

01.01.- 31.12.2015

1.294

921

77

1

01.01.- 31.12.2015

1 122

801

67

Трошкови накнада по уговорима о делу у износу од 90 хиљада динара (бруто) се односе
на нето накнаду, порез и доприносе плаћене по уговору о делу закљученом 2015.
године са једним лицем, за послове формирања базе података, регистровања и увођења
чланова у евиденцију.
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 2.709
хиљада динара односе се на накнаде исплаћене по основу допунског рада у износу од
1.266 хиљада динара (бруто) и накнада исплаћених физичким лицима по основу
издавања непокретности у закуп странци у износу од 1.443 хиљаде динара (бруто).
Трошкови накнаде исплаћени по основу допунског рада у износу од 1.266 хиљада
динара (бруто), односно 800 хиљада динара (нето) односе се на исплату ангажованим
лицима према следећој табели:
у 000 динара
Број
Период за који је
Исплаћен износ
Радно место
лица вршена исплата у 2014.
Нето
Бруто
Интерни ревизор
1
02.03. - 31.12.2015.
400
633
Саветник у области
правног пословања и
1
01.03. - 31.12.2015.
400
633
организационо-правног
уређења
Укупно:
800
1.266
Трошкови накнада исплаћени физичким лицима по основу издавања непокретности у
закуп странци у износу од 1.443 хиљаде динара (бруто), односно 1.215 хиљада динара
(нето), односе се на исплаћене накнаде физичким лицима по основу закупа пословног
простора за потребе Социјалдемократске странке у 2015. години, на којe је обрачунат
порез по одбитку.
Остали лични расходи и накнаде у укупном износу од 709 хиљада динара се односе на
друга примања запослених и накнаду трошкова запослених утврђених Правилником о
раду, према следећој структури:
у 000 динара
Члан
Врста накнаде
Износ
општег акта
Накнаде трошкова запосленима за превоз на рад и са рада
41
534
Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом
52
175
Укупно:
709
Накнаде трошкова запосленима за превоз на рад и са рада у укупном износу од 534
хиљаде динара односе се на исплаћене накнаде трошкова превоза за долазак на рад и
одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
Социјалдемократска странка је обезбедила поклон честитке за Нову годину за
двадесетпеторо деце, у вредности од 175 хиљада динара, односно седам хиљада динара
по детету.
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6.2.4. Трошкови производних услуга (група рачуна 53)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Свега:

2.838
1
6.139
6.133
69
15.180

857
144
3.019
2.681
26
6.727

Трошкови производних услуга су исказани у износу од 15.180 хиљада динара од чега
се на трошкове транспортних услуга односи 2.838 хиљада динара, трошкове услуга
одржавања једна хиљада динара, трошкове закупнина 6.139 хиљада динара, трошкове
рекламе и пропаганде 6.133 хиљаде динара и трошкове осталих услуга 69 хиљада
динара.
Трошкови транспортних услуга у износу од 2.838 хиљада динара се односе на
трошкове ПТТ услуга у износу до 2.833 хиљаде динара и на трошкове такси услуга од
пет хиљада динара.
Од укупног износа ПТТ трошкова, 2.788 хиљада динара се односи на трошкове
мобилног и фиксног телефона и интернета од чега 1.902 хиљаде динара по рачунима
добављача „Телеком Србија“ а.д. Београд а 886 хиљада динара по рачунима добављача
„Орион Телеком“ д.о.о. Београд, а преостали износ ПТТ трошкова од 45 хиљада динара
се односи на услуге кабловске телевизије и интернета.
Највећи део трошкова телефона и интернета у износу од 1.578 хиљада динара се
односи на трошкове коришћења услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже по
уговору о коришћењу услуге „Бизнет“ који је закључен 10.09.2014. године са ”Tелеком
Србија” а.д. Београд.
Трошкови закупнина у износу од 6.139 хиљада динара се односе на трошкове закупа
пословног простора од правних лица и предузетника у износу од 5.707 хиљада динара,
трошкове закупа путничких возила од 364 хиљаде динара, на трошкове закупа опреме
за видео надзор и телефонске централе од 60 хиљада динара и закупа две сале за
конференције у износу од осам хиљада динара.
Од укупног износа трошкова закупа пословног простора од правних лица и
предузетника, 3.575 хиљада динара се односи на трошкове закупнина пословног
простора од 22 правна лица, 1.475 хиљада динара се односи на префактурисане
режијске и текуће трошкове пословног простора, 525 хиљада динара се односи на
трошкове адаптације пословног простора за потребе Општинског одобра Земун и 132
хиљаде динара се односи на друге трошкове.
Трошкови закупа пословног простора од правних лица, највећим делом, у износу од
2.170 хиљада динара, се односе на трошкове закупнине пословног простора на месту
седишта Социјалдемократске странке у Београду, Ватрослава Јагића број 5, по Уговору
о закупу који је закључен 04. октобра 2014. године са привредним друштвом „Сентрис“
д.о.о. Београд. Преостали износ трошкова закупа пословног простора од 1.405 хиљада
динара се односи на трошкове закупнине пословних просторија које користе
општински одбори Социјалдемократске странке: Зајечар, Врачар, Савски Венац,
Крагујевац, Нови Београд, Земун, Шабац, Лесковац, Чукарица, Зрењанин, Нови Сад,
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Тутин, Суботица, Пожаревац, Панчево, Шид, Крушевац, Палилула, Кикинда, Звездара
и Вршац.
У следећем прегледу је наведено пет највећих трошкова закупнина пословног простора
по стању на дан 31.12.2015. године, који чине 81% ових трошкова:
Ред.
бр.

Град / Општина

1.

Београд/Звездара

2.

у 000 динара
Евидентирани
трошкови
закупнина

Површина
(m2)

Закуподавац

Ватрослава Јагића 5

/*

ПД „Сентрис“
д.о.о. Београд

2.170

Зајечар

Трг ослобођења 11а и
11б

61

Град Зајечар

320

3.

Београд/Врачар

Милешевска 2

60

4.

Београд/Врачар

Радослава Грујића 25

539

5.

Београд/Савски
Венац

Светозара Марковића
79

178,38

Улица и број

ЈП “Пословни
простор Врачар“
Град Београд Секретаријат за
имовинске и
правне послове
ЈП “ПП Савски
венац“ Београд

161

130

118

Социјалдемократска странка је добила пословни простор на коришћење без накнаде од
осам локалних самоуправа на основу следећих закључених уговора:
Ред.
бр.

Општина

1.

Вршац

Светосавски трг бр. 6 б

2.

Стара Пазова

Словенски трг бр. 1

23,25

3.

Ћићевац

Карађорђева

79,75

Општина Ћићевац

4.

Врбас

Маршала Тита бр. 88

18,33

Општина Врбас

5.

Ковин

Светозара Марковића 15

17,10

Општина Ковин

6.

Бела Црква

Дејан Бранкова бр. 6

/*

Општина Бела Црква

7.

Трстеник

Вука Караџића бр. 26

45

Општина Трстеник

8.

Власотинце

Трг ослобођења бр. 3

/*

Општина Власотинце

Улица и број

Површина
(m2)
33

Закуподавац

Уговор

ЈП за стамбено
пословање “Вршац“
ЈП „Општинска
стамбена агенција“
Стара Пазова

У1/0106/
01.06.2015
У1/0505/
05.05.2015.
У2/0203/
02.03.2015.
У1/1301/
13.01.2015.
У1/2505/
25.05.2015.
37-303/201403/26.09.2014
У4/0104/
01.04.2015.
01 бр. 063/2015/
16.01.2015.

* подаци о површини закупљеног пословног простора у Београду, ул Ватрослава Јагића 5, у Општини
Бела Црква и Општини Власотинце нису прецизирани уговорима о закупу пословног простора.

Од укупног износа префактурисаних режијских и текућих трошкова пословног
простора у износу од 1.475 хиљада динара, износ од 1.429 хиљада динара се односи на
рачуне „Сентрис“ д.о.о. Београд, за префактурисане трошкове електричне енергије,
телекомуникационих и комуналних услуга и пореза на имовину.
Трошкови адаптације пословног простора у износу од 525 хиљада динара се односе на
адаптацију пословног простора за потребе Општинског одбора Земун, површине 169
m2, у „Хотелу Југославија“, у Земуну, Булевар Николе Тесле број 3, извршену у складу
са Уговором о подзакупу од 19.01.2015. године, закљученог са „Real Holding“ д.о.о.
Београд. Уговор је закључен на период од 01. фебруара до 31. маја 2015. године,
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међутим, два месеца након извршене адаптације уговор о подзакупу је раскинут, дана
01.04.2015. године. Према објашњењу одговорних лица у Социјалдемократској
странци, разлог раскида наведеног уговора били су високи трошкови електричне
енергије за закупљени простор.
Трошкови закупа путничких возила у износу од 364 хиљаде динара, се односе на закуп
два путничка возила Renault Fluence 1.5 dci на основу Уговора о дугорочном закупу
закљученог са „Mega Rent“ д.о.о. Београд, дана 1. октобра 2015. године.
У току 2015. године „Mega Rent“ д.о.о. Београд је испоставио три фактуре за закуп
возила у периоду од октобра до децембра 2015. године у износу од 364 хиљаде динара
и пет фактура у 2016. години, за закуп возила у периоду од јануара до маја месеца
2016. године, у износу од 616 хиљада динара. Све фактуре су плаћене.
Социјалдемократска странка није у финансијским извештајима за 2015. годину и
пословним књигама за 2015. и 2016. годину приказала и евидентирала трошкове
моторног горива по основу коришћења два путничка возила за службене потребе, није
уредила интерним општим актом начин њиховог коришћења, није водила књигу
издатих путних налога и евиденцију коришћења службених возила. (Веза, Напомена
6.2.2.
Трошкови закупа опреме за видео надзор и телефонске централе од 60 хиљада динара
односе се на закуп опреме од правног лица „Straight Ahead“ д.о.о. Београд, по основу
Уговора о закупу опреме закљученог 27.10.2014. године, на период од једне године.
Трошкови рекламе и пропаганде
Структуру трошкова рекламе и пропаганде у износу од 6.133 хиљаде динара чине:
Трошкови рекламе и пропаганде
1) Трошкови огласа у новинама, часописима, интернету и сл.
2) Трошкови за проспекте, плакате, флајере, летке и афише
3) Трошкови улагања у предмете на којима се налазе пропагандне поруке
4) Трошкови постављања и одржавања рекламних паноа на јавним местима
5) Трошкови за снимање и приказивање аудио и видео записа са рекламним
порукама (рекламни филмови)
6) Остали трошкови за рекламу и пропаганду
Свега:

у 000 динара
Укупно
179
3.038
1.938
4
840
134
6.133

1) Трошкови огласа у новинама, часописима, интернету и слично у износу од 179
хиљада динара се највећим делом односе на услуге графичког дизајна, покретања,
развоја и одржавања Facebook странице, објављивање новости и фотографија као и
услуге интернет маркетинга, у износу од 146 хиљада динара, по фактури предузетника
Реља Бошковић ПР Агенција за дизајн и услуге „Rex Billboard City“ Пожега.
2) Трошкови за проспекте, плакате, флајере, летке и афише у износу од 3.038 хиљада динара
односе се на услуге дизајнирања идејних решења за брендирање просторија општинских
одбора, припреме за штампу одабраних решења, штампања промотивних плаката, флајера,
штампања рекламних блокова, трошкове за дизајн и штампу штандова за дељење
промотивног материјала, календара, летака и сл.
Највећи део ових трошкова односи се на фактурисане услуге у износу од 1.600 хиљада
динара, од предузетника Милош Синђелић ПР, Агенција за дизајн, уметничко
стваралаштво, сценографију и креативне услуге „Машина 1973“ Београд (Звездара),
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Димитрија Туцовића број 166, IV/19 (у даљем тексту: Агенција „Машина 1973“), на
основу Уговора о пословној сарадњи закљученог 31. октобра 2014. године.
На основу наведеног уговора фактурисане су следеће услуге:
у 000 динара
Ред.
бр.

Број
фактуре

Датум
фактуре

1

03/01/15

03.01.2015.

- Брендирање просторија општинског одобра
Врбас, градског одбора Краљево и општинског
одбора Палилула (Београд).

320

03.02.2015.

Дизајн и припрема за штампу:
- штандова за дељење промотивног материјала,
- флајера за општину Нови Београд,
- календара/планера по месецима,
- летка и стоног календара за општину Палилула.

320

03.03.2015

- Брендирање просторија одбора Врање, Врачар,
Власотинце, Суботица, Тутин и Чачак;
- дизајн и припрема за штампу мапе одбора на
карти Србије.

320

03.04.2015

- Брендирање просторија одбора Кикинда, Сомбор
и Зајечар;
- израда логотипа одбора са именом одбора у
ћирилици и латиници.

320

03.05.2015

- Брендирање просторија одбора Звездара, Ковин,
Прокупље, Стара Пазова;
- дизајн и припрема за штампу летка „12 месеци
Владе – 12 неиспуњених обећања“.

320

2

3

4

5
Свега:

03/02/15

03/03/15

03/04/15

03/05/15

Опис услуге

Износ

1.600

У складу са закљученим уговором, Социјалдемократска странка је дужна да накнаду за
услуге графичког дизајна, утврђену у паушалном износу од 320 хиљада динара, плаћа
месечно, а не према појединачно извршеним услугама. Све фактурисане услуге су
плаћене.
У поступку ревизије дато је на увид укупно 117 идејних решења за брендирање
пословних просторија у складу са визуелним идентитетом Социјалдемократске
странке, од чега су 22 идејна решења дизајнирана за осам општинских одбора
идентична, а односе се на пет „фолија“ димензија 100х160, пет „брендирање_лого“
димензија 15х15, осам „Zaprintnapeni“ димензија 15х16 и четири „Zaprintnapeni“
димензија 16х16.
Агенција „Машина 1973“ је током 2014. године испоставила две фактуре за услуге
брендирања просторија одбора Град Крагујевац, Чукарица, Нови Београд, Лесковац,
Трстеник и Савски Венац и дизајн и припрему за штампу џепних новогодишњих календара
у укупном износу од 640 хиљада динара.
У поступку ревизије Социјалдемократска странка је дала на увид 44 идејна решења за
брендирање пословних просторија у складу са визуелним идентитетом
Социјалдемократске странке као доказ о извршеној услузи у току 2014. године од чега је
пет идентичних идејних решења и то: три „брендирање_лого“ димензија 15х15 и две
фолије димензија 100х160 дизајнирана за три општинска одбора.
3) Трошкови улагања у предмете на којима се налазе пропагандне поруке у износу од 1.938
хиљада динара се највећим делом односе на трошкове израде роковника у износу од
748 хиљада динара и на трошкове производње девет промо филмова у износу од 720
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хиљада. Преостали износ од 470 хиљада динара се односи на трошкове израде и
штампе мајица, календара, хемијских оловки, упаљача, рекламних блокова, застава и
сл.
Трошкови производње промо филмова, по фактури број 07/07/15 од 07.07.2015. године, на
износ од 720 хиљада динара, од предузетника Оливера Недељковић ПР „Суперсвет“
Београд, односе се на израду девет промо филмова са темама: економија, финансије,
култура и медији, мањине, образовање, промена устава, социјална политика, спољна
политика и здравство. Филмови трају укупно седам минута. Услуга је плаћена.
Социјалдемократска странка није закључила уговор са наведеним предузетником за
услуге производње промо филмова.
4) Трошкови за снимање и приказивање аудио и видео записа са рекламним порукама
(рекламни филмови) у износу од 840 хиљада динара се односе на продукцију телевизијског
програма, односно производњу видео материјала и његову дистрибуцију медијима преко
сајта www.infobiro.tv на основу уговора закљученог са „Инфобиро“ д.о.о. Београд, дана 27.
фебруара 2015. године.
5) Остали трошкови за рекламу и пропаганду износе 134 хиљаде динара и највећим делом
се односе на трошкове набавке 240 мајица у износу од 120 хиљада динара, по рачуну од
08.06.2015. године Графичке радње „Спринт граф“, Врање.
У поступку ревизије је утврђено да су трошкови рекламе и пропаганде у 2015. години мање
исказани за 1.000 хиљада динара по основу доспелих и плаћених обавеза дана 16.01.2015.
године, повериоцу „Media Pool“ д.о.о. Београд, преузетих Споразумом о преузимању
имовинских права и обавеза од 29.12.2014. године. Веза, Напомена 6.1.3.
Трошкови осталих услуга у износу од 69 хиљада динара се односе на трошкове
комуналних услуга (за воду и канализацију, изношење кућног смећа, димничарске
услуге, трошкови одржавања, накнада за коришћење грађевинског земљишта) у
местима на којима се налазе општински одбори Социјалдемократске странке:
Палилула, Лесковац, Земун, Ниш, Чачак, Врачар, Нови Београд, Краљево, Нови Сад,
Панчево и Лазаревац, које сноси закупац у складу са закљученим уговорима о закупу
пословног простора.
У пословним књигама за 2015. годину, Социјалдемократска странка није евидентирала
наведене трошкове комуналних услуга код 25 закупљених пословних простора, иако је
уговорима о закупу пословног простора предвиђено да их сноси закупац. Према
објашњењу одговорних лица у Социјалдемократској странци, ови трошкови нису
евидентирани у пословним књигама зато што нису примљене фактуре које се односе на
ове трошкове.
Трошкови комуналних услуга нису евидентирани за места на којима се налазе следећи
градски и општински одбори и повереништва Социјалдемократске странке: градски
одбор Београд (Радослава Грујића 25), Савски Венац, Звездара (Милоша Зечевића 12),
Чукарица, Тутин, Крагујевац, Зрењанин, Кикинда, Врање, Зајечар, Параћин, Прокупље,
Крушевац, Баточина, Пожаревац, Смедерево, Врњачка Бања, Врбас, Мерошина,
Темерин, Пирот, Алексинац, Бела Црква, Ковин и Рума.
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6.2.5. Нематеријални трошкови (група рачуна 55, осим 557)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Свега:

4.856
283
3
53
11
228
5.434

2.015
182
65
9
0
140
2.411

Нематеријални трошкови у износу од 5.434 хиљаде динара се односе на трошкове
непроизводних услуга од 4.856 хиљада динара, трошкове репрезентације од 283
хиљаде динара, остале нематеријалне трошкове од 228 хиљада динара, трошкове
платног промета од 53 хиљаде динара, трошкове пореза од 11 хиљада динара и
трошкове премије осигурања од три хиљаде динара.
Трошкови непроизводних услуга у износу од 4.856 хиљада динара се односе на
трошкове стручног усавршавања и оспособљавања од 2.250 хиљада динара, трошкове
рачуноводствених услуга од 391 хиљаде динара, трошкове услуга чишћења просторија
од 338 хиљада динара, трошкове ревизије финансијских извештаја за 2014. годину у
износу од 144 хиљаде динара, трошкове адвокатских услуга од 80 хиљада динара и
остале непроизводне услуге од 1.653 хиљаде динара.
Трошкови за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са
чланством
У складу са одредбама члана 19. став 3. Закона о финансирању политичких активности,
дужност Социјалдемократске странке за 2015. годину је да од укупно добијених
средстава из јавних извора за редован рад на годишњем нивоу, у износу од 37.677
хиљада динара (Веза, Напомена 6.2.1.), најмање 5% укупних средстава, односно 1.884
хиљаде динара, користи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну
сарадњу и рад са чланством.
У складу са наведеним законским одредбама, Социјалдемократска странка је утрошила
за ове намене у 2015. години 2.250 хиљада динара, односно 6% добијених средстава из
јавних извора за редован рад, колико је приказала и у свом Годишњем финансијском
извештају за 2015. годину, који је поднет Агенцији за борбу против корупције.
Структуру трошкова за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу
и рад са чланством чине следеће услуге:
РБ

Организатор
едукације

Оливера
Недељковић ПР
1
„Суперсвет“
Београд
„Лоби КДК“ д.о.о.
2
Београд
Свега:

у 000 динара
Трајање
Износ
обуке (у
услуге
часовима)

МБР

Назив услуге

Период
трајања
обуке

62886439

Предавања за пет
запослених лица
у СДС-у

VII -XI
2015.

220

20785985

Едукација за пет
чланова СДС-а

IX -XII
2015.

5
225

1.290

960
2.250
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Трошкови у износу од 1.290 хиљада динара се односе на извршене услуге обуке
запослених у Социјалдемократској странци по четири фактуре испостављене и плаћене
у 2015. години, предузетника Оливера Недељковић ПР Агенција за дизајн, уметничко
стваралаштво и креативне услуге „Суперсвет“ Београд (Звездара), Димитрија Туцовића
број 166, IV/19.
Социјалдемократска странка није закључила уговор са наведеним предузетником за
извршене услуге обуке.
Обука је одржана у просторијама Социјалдемократске странке, у улици Ватрослава
Јагића број 5, у периоду од јула до новембра 2015. године и трајала је укупно 60 дана,
односно 220 сати. За спровођење обуке ангажована су три предавача која су одржала
обуку за шест лица запослених у Социјалдемократској странци.
Вредност обуке по полазнику је износила у просеку 215 хиљада динара (1.290:6).
Поред наведених услуга, исти предузетник је извршио и услуге производње девет
промо филмова у трајању од седам минута у износу од 720 хиљада динара. Веза,
Напомена 6.2.4.
Трошкови у износу од 960 хиљада динара се односе на извршену услугу организације и
реализације едукације за пет чланова Социјалдемократске странке коју је извршило
Привредно друштво за маркетинг „Лоби КДК“ д.о.о. Београд, по основу Уговора о
пословној сарадњи закљученог 31.08.2015. године и фактури од 16.12.2015. године.
Едукација је одржана у просторијама Социјалдемократске странке, у улици Ватрослава
Јагића број 5, у периоду од септембра до децембра месеца 2015. године и трајала је пет
дана по један час обуке, укупно пет сати. За спровођење едукације ангажован је
власник наведеног привредног друштва.
Вредност обуке по полазнику и уједно по сату обуке је износила у просеку 192 хиљаде
динара (960:5).
Наведено привредно друштво је извршило и услугу едукације за пет посланика
Социјалдемократске странке у износу од 600 хиљада динара, на основу Уговора о
пословној сарадњи закљученог дана 24.09.2014. године. Услуга је плаћена у 2015.
години.
Едукација је организована у периоду од октобра до децембра 2014. године, укупно
седам дана, у трајању од укупно 15,5 сати.
Вредност обуке по полазнику је износила у просеку 120 хиљада динара (600:5).
Остале непроизводне услуге
Остале непроизводне услуге у износу од 1.653 хиљаде динара се највећим делом
односе на услуге дизајна светла и звука у време одржавања главних одбора странке, у
износу од 1.250 хиљада динара, које је извршио предузетник Јелица Трифу ПР Дизајн
Светла, Графички дизајн и дизајн сценографије Агенција „Дизајн Светла“ Нови Сад (у
даљем тексту: Агенција „Дизајн Светла“), затим на услуге фотографисања у износу од
169 хиљада динара, на услуге одржавања рачунара и информатичку подршку у износу
од 133 хиљаде динара и друге услуге у укупном износу од 101 хиљаде динара.
На основу закљученог Уговора о пословној сарадњи од 12.01.2015. године,
Социјалдемократска странка је ангажовала Агенцију „Дизајн Светла“ Нови Сад за
организацију седница Главног одбора, дизајн светла и звука, дизајн сценографије као и
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израду сценарија догађаја. Накнада за извршене услуге је утврђена у износу од 250
хиљада динара по појединачно извршеној услузи односно по седници Главног одбора.
У току 2015. године, Социјалдемократској странци је испостављено пет фактура на
износ по 250 хиљада динара, укупно 1.250 хиљада динара.
Трошкови репрезентације у износу од 283 хиљаде динара се односе на набавку
напитака (кафа, сокови, вода, чајеви) у износу од 233 хиљаде динара и трошкове
угоститељских услуга у износу од 50 хиљада динара.
Остали нематеријални трошкови у износу 228 хиљада динара се највећим делом
односе на судску таксу плаћену у износу од 195 хиљада динара по основу Опомене
Привредног суда у Београду, за неплаћену судску таксу на одговор на тужбу „Media
Pool“ д.о.о. Београд.
Трошкови платног промета у износу од 53 хиљаде динара се односе на провизије
пословних банака.
Трошкове пореза у износу од 11 хиљада динара се односе на порез на наслеђе и поклон
у износу од пет хиљада динара по решењу Министарства финансија, Пореске управе,
за новчани прилог који је дала Рада Марковић ПР „Георгије-НС“ Нови Сад (Веза,
Напомена 6.2.1.2)(1)) и накнаду за заштиту и унапређивање животне средине у износу
од шест хиљада динара по решењу Управе јавних прихода града Београда, за
закупљени пословни простор на Новом Београду.
6.2.6. Остале позиције биланса успеха
Приходи од чланарина и чланских доприноса (рачуни 630 и 631)
Приходи од чланарина и чланских доприноса у износу од 451 хиљаде динара се односе
на приходе по основу чланарина које је уплатило укупно 892 физичка лица, од чега је
875 физичких лица уплатило годишњу чланарину у износу од 100 или 500 динара, а 17
физичких лица је уплаћивало месечну чланарину у зависности од њихових месечних
нето примања у укупном износу од једне до 37 хиљада динара на годишњем нивоу.
Од укупног износа прихода од чланарине, 247 хиљада динара је уплаћено у готовини у
складу са чланом 8. став 3. Закона о финансирању политичких активности којим је
предвиђено да се чланарина може платити у готовини уколико не прелази једну
хиљаду динара на годишњем нивоу. За наплаћену чланарину Социјалдемократска
странка је издала признанице и извршила уплате на текући рачун у року седам дана од
дана издавања признанице у складу са одредбама члана 8. став 4. Закона о
финансирању политичких активности. Остатак од 204 хиљаде динара прихода од
чланарина се односи на уплате чланова са свог текућег рачуна на текући рачун
Социјалдемократске странке број 160-423605-58, који је отворен за уплате чланарине.
Трошкови амортизације (рачун 540)
Трошкови амортизације износе 677 хиљада динара и односе се на амортизацију опреме
преузете на основу Споразума о преузимању имовинских права и обавеза, од
29.12.2014. године и опрему набављену у току 2015. године.
За обрачун амортизације опреме примењује се пропорционални метод отписивања.
Основицу за обрачун амортизације чини набавна вредност. За износ амортизације
формира се исправка вредности посебно за сваки књиговодствени рачун опреме.
Обрачунати трошак амортизације признаје се као расход на крају године.
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Прописане годишње стопе амортизације утврђене су на основу преосталог корисног
века трајања.
Финансијски расходи (група рачуна 56)
Финансијски расходи износе 64 хиљаде динара и односе се на расходе затезних камата
насталих због неизмирених обавеза по основу испостављених фактура од „Телеком
Србија“ а.д. Београд, „Орион Телеком“ д.о.о. Београд, предузетника Горица
Трипковић, радња за оправку апарата и трговину „Nautilus Plus“ Прокупље и других
добаваљача.
Остали расходи (група рачуна 57 и 58, осим 583 и 585)
Остали расходи у износу од 424 хиљаде динара се односе на средства која је
Социјалдемократска странка уплатила коалиционом партнеру „Демократска заједница
Војвођанских Мађара“ у складу са Споразумом о заједничком учешћу на изборима за
народне посланике у народној скупштини Републике Србије расписаним за 16. март
2014. године. Наведени износ је уплаћен у 10 једнаких месечних рата у износу од
12,5% од средстава добијених из буџета Републике Србије, на месечном нивоу, за један
освојени посланички мандат.
7.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

1) Статус судских и других спорова
Социјалдемократска странка на дан 31. децембра 2015. године није учествовала ни у
једном судском или другом спору као активно или пасивно легитимисана страна.
У току 2015. године, странка је учествовала у два судска спора као пасивно
легитимисана страна, односно као тужени, и то:
1) Предмет највећег спора је намирење дуга тужиоцу „Media Pool“ д.о.о. Београд по
основу испостављених рачуна на основу Уговора о пружању услуга Новој
демократској странци - Зелени и Уговора о преузимању дуга од политичке странке
Зелени Србије, који се односи на пружање рекламних услуга, односно продукцију и
закуп медијског простора за оглашавање за потребе политичког маркетинга Нове
демократске странке - Зелени за изборну кампању 2014. године, у износу од 103.466
хиљада динара. Веза, Напомена 6.1.3.
У циљу намирења дуга, а после доношења пресуде од 16.12.2015. године којом је
тужени обавезан да плати тужиоцу напред наведени износ на име главног дуга, као и
затезне камате и трошкове парничног поступка, Социјалдемократска странка је дана
21.01.2016. године са тужиоцем закључила Споразум око начина исплате главног дуга
којим је уговорена динамика отплате у 74 месечне рате, почев од 10.02.2016. године.
2) Социјалдемократска странка је у току 2015. године, као извршни дужник, измирила
обавезу од 90 хиљада динара, која са каматом и трошковима укупно износи 118 хиљада
динара, по основу неплаћене тромесечне закупнине пословног простора општинског
одбора у Прокупљу.
2) Обелодањивање података о судским споровима
Социјалдемократска странка, разврстана као микро правно лице у 2014. години,
наведени статус примењује на израду финансијских извештаја за 2015. годину, у
складу са Законом о рачуноводству, тако да није била у обавези да сачињава Напомене
уз финансијске извештаје за 2015. годину у којима се обелодањују подаци о судским
споровима, сходно одредбама члана 2. тачка 9. Закона о рачуноводству.
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ПРИЛОГ III

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
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2.

Биланс успеха за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године
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1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2015. године
(у 000 динара)
ПОЗИЦИЈА

Број
Напомене
ДРИ

Износ
31.12.2015.

Износ
31.12.2014.

3.977

3.284

3.977

3.284

107.694

108.918

АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

6.1.1.

ОБРТНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ

6.1.7.

440

0

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

6.1.7.

296

0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

6.1.2.

92

2.052

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

6.1.3.

106.866

106.866

111.671

112.202

6.1.4.

1.297
3.284

2.866
3.284

6.1.5.

1.987

418

110.374

109.336

110.362

109.336

12

0

111.671

112.202

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ПАСИВА
УЛОЗИ
УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И
ДРУГИХ ЛИЦА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
УКУПНА ПАСИВА

6.1.6.
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2. БИЛАНС УСПЕХА

за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године
(у 000 динара)
Број
ПОЗИЦИЈА
Напомене
ДРИ
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ
6.2.6.
ДОПРИНОСА
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
6.2.1.
СУБВЕНЦИЈА И СЛ.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
6.2.2.
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
6.2.3.
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
6.2.4.
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
6.2.6.
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
6.2.5.
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
6.2.6.
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
6.2.6.
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА

Износ
31.12.2015.

Износ
31.12.2014.

39.194

10.858

451

0

38.743

10.858

40.276
1.024

11.275
247

17.961

1.890

15.180
677
5.434
1.082
64
64
1
424

6.727
0
2.411
417
1
1
0
0

1.569

418

1.569

418

1.569

418
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