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1. Извештај о ревизији финансијских извештаја
Извршили смо ревизију финансијских извештаја Партије уједињених пензионeра
Србије 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 400-1189/2016-07 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 Партије уједињених пензионера Србије 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, услед криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о наведеним
финансијским извештајима. Ревизију смо спровели у складу са Законом о Државној
ревизорској институцији, Пословником Државне ревизорске институције 5 и
Међународним стандардима врховних ревизорских институција. Ови стандарди
налажу да се придржавамо етичких принципа и да планирамо и спроводимо ревизију
са циљем да стекнемо разумно уверавање о томе да финансијски извештаји не садрже
материјално значајна погрешна исказивања.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од материјално
значајних погрешних исказивања у финансијским извештајима, насталим услед
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
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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) Партија уједињених пензионера Србије није извршила попис имовине у износу
од 33.205 хиљада динара и обавеза у износу од 5.136 хиљада динара на дан 31.
децембар 2015. године и није ускладила стање по књигама са стањем по попису.
2) Партија уједињених пензионера
потраживања и обавеза.

Србије

није

извршила

усаглашавање

3) Партија уједињених пензионера Србије је у пословним књигама и финансијским
извештајима на позицији готовински еквиваленти и готовина:
(1) исказала почетно стање новчаних средстава у износу већем за 674
хиљада динара, приливе на рачун у износу мањем за 112.503 хиљада
динара, одливе са рачуна у износу мањем за 113.533 хиљада динара и
стање на дан 31. децембар 2015. године у износу већем за 1.704 хиљада
динара;
(2) није евидентирала стање и промет новчаних средстава за 26 текућих
(пословних) рачуна, због чега је мање исказала: почетно стање новчаних
средстава у износу од 18 хиљада динара, приливе на рачун у износу од
1.350 хиљада динара, одливе са рачуна у износу од 1.274 хиљада динара
и стање на дан 31. децембaр 2015. године у износу од 92 хиљада динара;
(3) исказала стање на прелазном рачуну на дан 31. децембар 2015. године
у износу од 2.732 хиљада динара који није потврђен изводима ни
конфирмацијама пословних банака, док је на рачуну благајне исказано
стање за 263 хиљада динара мање од износа према извештајима одбора
странке на дан 31. децембар 2015. године.
4) Партија уједињених пензионера Србије је у пословним књигама и финансијским
извештајима исказала приходе из јавних извора у већем износу за 2.620 хиљада
динара, због неправилне евиденције преноса новчаних средстава са рачуна
између појединих одбора странке.
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
По нашем мишљењу, осим за ефекте које 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 Партије уједињених пензионера
Србије на дан 31. децембра 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 Партије уједињених пензионера
Србије за 2015. годину, која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и
информација, које су укључене у Финансијске извештаје за 2015. годину.
Одговорност руководства
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијских извештаја, као што је
напред наведено, руководство је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извештајима буду у складу са
прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима, као што је
напред наведено, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли су
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским
извештајима, по свим материјално значајним питањима, у складу са прописима који их
уређују. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања
ревизијских доказа да би се утврдило да ли су приходи и расходи Партије уједињених
пензионера Србије 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) Партија уједињених пензионера Србије, супротно Закону о рачуноводству:
(1) није уредила рачуноводственим политикама начин признавања и
вредновања имовине и обавеза, прихода и расхода, као и друга питања
вођења пословних књига и састављање финансијских извештаја и
(2) без веродостојних рачуноводствених исправа исказала је обавезе за
едукацију чланова у износу од 2.255 хиљада динара и трошкове по
разним основама у износу од 616 хиљада динара.
2) Партија уједињених пензионера Србије, супротно Закону о финансирању
политичких активности:
(1) није пружила доказе да је за стручно усавршавање и оспособљавање,
међународну сарадњу и рад са чланством искористила износ од најмање
5% укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу из
јавних извора;
(2) користи просторије без накнаде по Уговору о изнајмљивању
пословног простора са Савезом пензионера Србије – Удружењем
пензионера општине Велико Градиште;
(3) прима уплате годишњих чланарина у готовини у износу већем од
хиљаду динара, а одређене чланарине не уплаћује на текући рачун у
прописаном року од седам дана;
5

(4) не документује на прописaни начин уплате годишњих чланарина у
благајну.
3) Партија уједињених пензионера Србије не води евиденције о плаћању
чланарине, као ни посебну евиденцију о ослобађању или умањењу чланарине по
општинским одборима, супротно Статуту и Правилнику о чланаринама.
Мишљење са резервом о правилности пословања
По нашем мишљењу, осим за питања наведена у пасусу Основ за мишљењe са
резервом о правилности пословања, активности, финансијске трансакције и
информације приказане у финансијским извештајима, по свим материјално
значајним питањима, су у складу са прописима који их уређују.

Радослав Сретеновић
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
Београд, 29. децембар 2016. године
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1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 16 (висок)
1) Као што је објашњено у тачки 6.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није извршила попис имовине у износу од 33.205 хиљада динара и
обавеза у износу од 5.136 хиљада динара на дан 31. децембар 2015. године и
није ускладила стање по књигама са стањем по попису, супротно одредбама
члана 16. став 2. Закона о рачуноводству7 и чл. 2., 9. и 11. Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем.
2) Као што је објашњено у тачки 6.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није извршила усаглашавање потраживања и обавеза, супротно
одредбама члана 18. Закона о рачуноводству.
3) Као што је објашњено у тачки 6.1.5. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је у пословним књигама и финансијским извештајима исказала почетно
стање новчаних средстава у износу већем за 674 хиљада динара, дуговни промет
у износу мањем за 112.503 хиљада динара, потражни промет у износу мањем за
113.533 хиљада динара и крајње стање на дан 31. децембар 2015. године у
износу већем за 1.704 хиљада динара, супротно одредбама члана 7. Закона о
рачуноводству и члана 22. Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима микро и других правних лица.
4) Као што је објашњено у тачки 6.1.5. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није евидентирала и приказала у пословним књигама и финансијским
извештајима за 2015. годину, стање и промет новчаних средстава за 26 текућих
(пословних) рачуна, због чега је мање исказала: почетно стање новчаних
средстава у износу од 18 хиљада динара, мањи укупан промет за износ од 2.624
хиљада динара и мање стање на дан 31. децембра 2015. године за износ од 92
хиљада динара, супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и члана
22. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и
других правних лица.
5) Као што је објашњено у тачки 6.1.5. Напомена, у пословним књигама Партије
уједињених пензионера Србије на прелазном рачуну је на дан 31. децембар
2015. године исказано стање у износу од 2.732 хиљада динара које није
потврђено изводима и конфирмацијама пословних банака.
6) Као што је објашњено у тачки 6.1.5. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је на рачуну благајне исказала износ који је за 263 хиљада динара мањи
од износа утврђеног из достављених извештаја одбора на дан 31. децембар 2015.
године.
7) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је услед неправилне евиденције преноса новчаних средстава са рачуна на
6

ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни
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рачун одбора у корист прихода, у пословним књигама и финансијским
извештајима више исказала приходе по основу учешћа у редовном раду
Народне скупштине Републике Србије у износу од 2.508 хиљада динара и у
истом износу више исказала вишак прихода над расходима, супротно одредбама
чл. 7. и 8. Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању
политичких активности.
8) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је услед неправилне евиденције преноса новчаних средстава са рачуна на
рачун одбора у корист прихода од локалних самоуправа, у пословним књигама
и финансијским извештајима више исказала приходе по основу учешћа у
редовном раду локалних самоуправа у износу од 112 хиљада динара и у истом
износу више исказала вишак прихода над расходима, супротно одредбама чл. 7.
и 8. Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању политичких
активности.
ПРИОРИТЕТ 28 (средњи)
9) Као што је објашњено у тачки 6.1.3. Напомена, дати аванси евидентирани у
пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије у износу од 907
хиљада динара нису потврђени независним конфирмацијама послатим
добављачима од стране Државне ревизорске инстутуције.
10) Као што је објашњено у тачки 6.1.7. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није рекласификовала део обавеза по основу уговора о финансијском
лизингу које доспевају у 2016. години са дугорочних на краткорочне обавезе у
износу од 247 хиљада динара, супротно одредбама чланa 25. Правилника о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица.
11) Као што је објашњено у тачки 6.1.10. Напомена, Партија уједињених
пензионера Србије је у финансијским извештајима на позицији биланса стања
Остале краткорочне обавезе исказала износ од 665 хиљада динара док је у
пословним књигама на истој позицији исказала износ од 582 хиљада динара
супротно Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја за
друга правна лица и члану 23. став 1. Закона о рачуноводству.
12) Као што је објашњено у тачки 6.1.10. Напомена, Партија уједињених
пензионера Србије у пословним књигама и финансијским извештајима за 2015.
годину није евидентирала измирење обавезе по основу зарада, пореза и
доприноса, чиме је више исказала остале краткорочне обавезе и новчана
средства на текућем рачуну у укупном износу од 411 хиљада динара.
13) Као што је објашњено у тачки 6.1.11. Напомена, Партија уједињених
пензионера Србије је у финансијским извештајима на позицији биланса стања
Oбавезе за порезе, доприносе и друге дажбине исказала износ од 160 хиљада
динара док је у пословним књигама на истој позицији исказала износ од 90
хиљада динара, супротно Правилнику о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица и члану 23. став 1. Закона о
рачуноводству.
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14) Као што је објашњено у тачки 6.2.4. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није евидентирала трошкове закупа пословних просторија по уговорима
о закупу за одборе: Ариље, Бор, Пландиште, Лебане и Сента.
ПРИОРИТЕТ 39 (низак)
15) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије у пословним књигама није евидентирала приходе од локалних
самоуправа и аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 138 хиљада
динара, због чега су у финансијским извештајима мање исказани приходи и
мање исказан вишак прихода над расходима, супротно одредбама чл. 7. и 8.
Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању политичких
активности.
16) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није у својим пословним књигама евидентирала неновчани прилог у
износу од 72 хиљада динара, супротно одредбама члана 27. Закона о
финансирању политичких активности и члана 7. Закона о рачуноводству.
17) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је два пута евидентирала приходе у укупном износу од 129 хиљада
динара и то: од чланарина у износу од 111 хиљада динара и од локалне
самоуправе у износу од 18 хиљада динара, због чега су у финансијским
извештајима исказани већи приходи и већи вишак прихода над расходима за
исти износ, супротно одредбама чл. 7. и 8. Закона о рачуноводству и члана 27.
Закона о финансирању политичких активности.
18) Као што је објашњено у тачки 6.2.6. Напомена, трошкови књиговодствених
услуга који се односе на 2016. годину у износу од 117 хиљада динара признати
су у пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије као трошкови
2015. године, услед чега су расходи у 2015. години увећани за наведени износ.
2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да у својим пословним
књигама евидентира промет и усагласи стања текућих рачуна са изводима
рачуна пословних банака. (Напомена 6.1.5. – Препорука 2).
2) Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да искаже и усагласи
стање благајне у пословним књигама са извештајима одбора. (Напомена 6.1.5. –
Препорука 3).
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
У поступку ревизије нису дате препоруке другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
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3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Као што је објашњено у тачки 1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије води електронску базу података која не садржи све податке прописане
одредбама члана 21. ст. 4. и 5. Закона о политичким странкама10.
2) Као што је објашњено у тачки 1. Напомена, општа акта странке, изузев Статута,
нису објављена на интернет страници Партије уједињених пензионера Србије,
супротно одредбама о јавности рада прописаним чланом 6. Статута Партије
уједињених пензионера Србије.
3) Као што је објашњено у тачки 3. Напомена, рачуноводственим политикама
Партије уједињених пензионера Србије није у потпуности одређен начин
признавања и вредновања имовине и обавеза, прихода и расхода, као и друга
питања вођења пословних књига и састављање финансијских извештаја за која
је Законом о рачуноводству прописано да се уређују општим актима правног
лица.
4) Као што је објашњено у тачки 4. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није успоставила систем књижења који би омогућио свеобухватно
евидентирање пословних промена, спречавање и откривање погрешно
евидентираних пословних промена, интерне рачуноводствене контролне
поступке, као и евидентирање рачуноводствених исправа у прописаним
законским роковима, у складу са захтевима чл. 7. и 10. Закона о рачуноводству.
5) Као што је објашњено у тачки 6.1.5. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије води и закључује дневник благајне, супротно члану 11. став 10. Закона о
рачуноводству.
6) Као што је објашњено у тачки 6.1.8. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је без веродостојне рачуноводствене исправе исказала обавезе за
едукацију чланова у износу од 2.255 хиљада динара, супротно одредбама члана
8. Закона о рачуноводству.
7) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није од даваоца прилога узела изјаве да нису прекорачили максималну
вредност давања, супротно одредбама члана 9. став 3. Закона о финансирању
политичких активности.
8) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије није на својој интернет презентацији објавила износ прилога преко
просечне месечне зараде у Републици Србији, супротно одредбама члана 10.
став 4. Закона о финансирању политичких активности.
9) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије не води евиденције о плаћању чланарине, нити поседује посебне
евиденције о ослобађању или умањењу чланарине по општинским одборима,
супротно члану 15. Статута и члану 4. Правилника о чланаринама.
10) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је у више одбора примила уплате годишњих чланарина у готовини у
износу већем од хиљаду динара, а одређене чланарине није уплаћивала на
текући рачун у прописаном року од седам дана, супротно члану 8. став 2. и став
10

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

12

4. Закона о финансирању политичких активности и супротно члану 6.
Правилника о чланарини.
11) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је у више одбора примила уплате годишњих чланарина у благајну које
није документовала на начин прописан чланом 8. став 3. Закона о финансирању
политичких активности и исте није уплатила на рачун буџета Републике Србије,
супротно члану 15. став 2. истог Закона.
12) Као што је објашњено у тачки 6.2.3. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је закључила уговоре о раду са седам лица запослених на одређено
време, а да уговори не садрже прописане елементе, супротно одредбама члана
33. став 1. тачке 1, 3, 5, 7, 9. и 12. Закона о раду.
13) Као што је објашњено у тачки 6.2.4. Напомена, одбор Велико Градиште је
примио неновчани прилог од Удружења пензионера општине Велико Градиште
по основу коришћења пословног простора без накнаде, супротно одредбама
члана 12. Закона о финансирању политичких активности којим је забрањено
финансирање политичког субјекта од стране удружења и других недобитних
организација.
14) Као што је објашњено у тачки 6.2.4. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је евидентирала трошкове закупа пословних просторија за седам одбора:
Баточина, Гаџин Хан, Крушевац, Мали Иђош, Сремски Карловци, Велика Плана
и Сурчин без веродостојне рачуноводствене исправе, супротно члану 8. Закона
о рачуноводству.
15) Као што је објашњено у тачки 6.2.6. Напомена, нисмо се уверили да је Партија
уједињених пензионера Србије за стручно усавршавање и оспособљавање,
међународну сарадњу и рад са чланством искористила износ од најмање 5%
укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу из јавних
извора у смислу члана 19. Закона о финансирању политичких активности, јер су
трошкови стручног усавршавања и обавезе у износу од 2.255 хиљада динара
исказани без веродостојне рачуноводствене исправе, супротно члану 8. Закона о
рачуноводству.
16) Као што је објашњено у тачки 7. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је у 2015. години у својим пословним књигама исказала трошкове у
износу од 616 хиљада динара без веродостојне рачуноводствене исправе,
супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
17) Као што је објашњено у тачки 6.1.2. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је у пословним књигама евидентирала без веродостојне рачуноводствене
исправе дугорочне финансијске пласмане у износу од 448 хиљада динара,
супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
18) Као што је објашњено у тачки 6.1.4. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је извршила укидање осталих потраживања из специфичних послова у
износу од 556 хиљада динара налогом за књижење од 31. децембра 2015. године
на терет благајне, без веродостојне рачуноводствене исправе, супротно члану 8.
Закона о рачуноводству.
19) Као што је објашњено у тачки 6.2.1. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је евидентирала приходе од јединица локалне самоуправе на основу
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прегледа, без веродостојне рачуноводствене исправе у укупном износу од 394
хиљада динара, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
20) Као што је објашњено у тачки 6.2.3. Напомена, запосленим лицима на одређено
време је без веродостојне рачуноводствене исправе у току 2015. године
исплаћен износ од 559 хиљада динара, супротно одредбама члана 8. Закона о
рачуноводству.
21) Као што је објашњено у тачки 6.2.3. Напомена, Партија уједињених пензионера
Србије је без закљученог уговора или другог писаног документа извршила
исплату накнаде за рад за три лица у укупном износу од 126 хиљада динара.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да успостави
рачуноводствени систем који омогућава свеобухватно евидентирање пословних
промена у прописаном законском року и спречавање и откривање погрешно
евидентираних пословних промена. (Напомена 4. – Препорука 1).
2) Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да успостави
евиденцију о уплати чланарина. (Напомена 6.2.1. – Препорука 4).
3) Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да средства стечена
супротно одредбама члана 8. став 3. Закона о финансирању политичких
активности уплати на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана
пријема. (Напомена 6.2.1. – Препорука 5).
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
У поступку ревизије нису дате препоруке другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
У поступку ревизије нису дате препоруке трећег приоритета.
5. Мере предузете у поступку ревизије
1) Партија уједињених пензионера Србије је успоставила централну електронску
базу података за сваког члана Партије која садржи податке о имену и
презимену, јединственом матичном броју и називу градског и општинског
одбора. (Напомена 1.)
2) На интернет страници Партије уједињених пензионера Србије постављени су
Правилници, којима су регулисане најважније програмске активности Партије.
(Напомена 1.)
3) Председништво Партије уједињених пензионера Србије на седници одржаној
дана 18. октобра 2016. године донело је Правилник о изменама и допунама
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама чиме је Партија
употпунила постојећи Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама. (Напомена 3.)
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4) Партија уједињених пензионера Србије је чланарине примљене супротно
одредбама члана 8. став 3. Закона о финансирању политичких активности у
укупном износу од 15 хиљада динара уплатила 28. октобра 2016. године на
рачун буџета Републике Србије. (Напомена 6.2.1.)
5) Партија уједињених пензионера Србије извршила обрачун и уплату пореза на
остале – друге приходе физичких лица дана 10. новембра 2016. године на износ
од 126 хиљада динара. (Напомена 6.2.3.)
6. Захтев за достављање одазивног извештаја
Субјект ревизије Партија уједињених пензионера Србије је, на основу члана 40.
став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној
ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности
(одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења
овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио
неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања
одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект
ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.
Партија уједињених пензионера Србије је обавезна да у одазивном извештају
искаже мере исправљања по основу откривених неправилности, односно свих
налаза датих у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности
пословања, као и да поступи по датим препорукама.
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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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ
1) Оснивање Партије уједињених пензионера Србије
Партија уједињених пензионера Србије (у даљем тексту: странка) је основана 2005.
године, на седници Иницијативног одбора за припремне радње за регистровање
Партије уједињених пензионера Србије, и на основу решења број: 130-00-00-46/200507 од 27. маја 2005. године је уписана у Регистар политичких организација код
Министарства за државну управу и локалну самоуправу, на регистарском листу 339, а
као њен заступник је био уписан др Јован Кркобабић.
Странка је на основу важећег Закона о политичким странкама уписана у Регистар
политичких странака Решењем Министарства за државну управу и локалну самоуправу
број: 130-00-00-00132/2009-08 од 29. октобра 2009. године на регистарском листу број
11.
Као нови заступник странке уписан је Милан Кркобабић на основу Решења
Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 00-00-00009/2014-13 од 28.
маја 2014. године.
Партија уједињених пензионера Србије има статус правног лица.
Матични број странке је 17602829, а порески идентификациони број је 103883194.
Шифра делатности је 9492 – Делатност политичких организација.
Седиште странке је почев од 1. јула 2010. године у Београду, ул. Топличин венац 11.
Просечан број запослених странке је у току 2015. године износио 10 запослених.
2) Програмска начела и начин деловања
Партија уједињених пензионера Србије је донела 2010. године Програм у циљу
дефинисања основних задатака партије, сарадње са другим организацијама, сарадње на
међународном нивоу, привреде, социјалне политике, пензијског и инвалидског
осигурања, социјалне заштите, здравствене заштите, образовања и науке, културе и
уметности, одбране и безбедности, заштите животне средине и јавности у раду.
Основни циљеви Партије уједињених пензионера Србије су заштита Уставом и
Законом утврђених права пензионера и побољшање њиховог материјалног и
социјалног положаја, сарадња са међународним организацијама и органима на
равноправној основи, борба за опоравак и стабилност националне економије,
реализација социјалне политике и заштита на темељима и начелима социјалне правде,
потпуна и адекватна здравствена заштита свих грађана, развој система образовања,
науке, културе и уметности, заштита животне средине, демократизација у свим
областима живота и јавност у раду.
3) Евиденције о члановима
Одредбама члана 21. ст. 4. и 5. Закона о политичким странкама је прописано да
политичка странка води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи: лично
име и име једног од родитеља, пребивалиште и адресу и јединствени матични број
грађана члана политичке странке; датум учлањивања у политичку странку и престанка
чланства у политичкој странци, као и да се наведена евиденција води у писаном облику
и као јединствена централна електронска база података.
У поступку ревизије извршен је увид у евиденцију чланова Партије уједињених
пензионера Србије и утврђено је да се иста води у писаном облику и као јединствена
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централна електронска база података. Централна електронска база података Партије
уједињених пензионера Србије не садржи све податке прописане чланом 21. ст. 4. и 5.
Закона о политичким странкама.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије води електронску базу података која не
садржи све податке прописане чланом 21. ст. 4. и 5. Закона о политичким странкама.
Према евиденцији чланова Партија уједињених пензионера Србије броји 113.600
чланова на дан 28. децембар 2015. године.
Нормативно уређење плаћања чланарине
Чланом 14. Статута је прописано да Одлуку о висини годишње чланарине и њеној
расподели предлаже Извршни одбор, а усваја Главни одбор Партије уједињених
пензионера Србије.
Главни одбор, на предлог Извршног одбора, на седници одржаној 10. маја 2015. године
у Београду, донео је Одлуку о наплати чланарине Партије уједињених пензионера
Србије у 2015. години.
Извршни одбор је на седници од 21. децембра 2012. године донео Правилник о
чланарини Партије уједињених пензионера Србије, а на основу члана 14. и 81. Статута
Партије уједињених пензионера Србије.
Висина чланарине
Одлуком о наплати чланарине Партије уједињених пензионера Србије је прописано да
се у 2015. години наплаћује чланарина од чланова у најмањем износу од десет динара
месечно, односно у најмањем износу од 120 динара за годину дана. По наведеној
одлуци, чланови на функцијама у Партији, као и изабрани, именовани и постављени
чланови Партије на свим нивоима власти су у обавези да плаћају чланарину у складу са
одредбама Правилника о чланарини.
Минимална висина чланарине за различите категорије чланова предвиђене чланом 2.
Правилника о чланарини приказана је у следећем прегледу:
Категорија члана
Месечни износ
члан
10 дин
члан и потпредседник градског и општинског одбора
50 дин
председник градског и општинског одбора
100 дин
члан и потпредседник градског одбора са више ОО
100 дин
председник градског одбора са више ОО
200 дин
члан покрајинског одбора
100 дин
члан председништва и потпредседник покрајинског одбора
200 дин
председник покрајинског одбора, члан и потпредседници извршног одбора, секретар
300 дин
члан главног одбора
200 дин
члан председништва, заменик председника, председник извршног одбора
400 дин
председник партије
500 дин

Чланови који су на предлог Партије изабрани, именовани или постављени на јавне
функције на свим нивоима, поред чланарине плаћају и месечну чланарину у
процентуалном износу месечне накнаде за обављање функције. Приказ је дат у
прегледу:
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Изабрани, именовани или постављени чланови на
јавне функције на свим нивоима на предлог ПУПС
чланови партије са статусом пензионера
чланови партије који нису пензионери
чланови партије који су у радном односу
чланови партије пензионери и они који нису пензионери - друга јавна
функција

% од месечне надокнаде
за обављање функције
10%
5%
10%
20%

Одлуку о ослобађању од плаћања или умањењу чланарине, на образложени захтев
члана странке, а на предлог месног одбора, доноси општински одбор, који о томе води
посебну евиденцију.
Евиденција о плаћању чланарине
Чланом 15. Статута је прописано да евиденцију о плаћању чланарине води Општински
одбор и о томе подноси полугодишњи извештај Секретару Партије.
4) Територијална организација
Одредбама Статута је прописано да је Партија уједињених пензионера Србије
јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све
организацијске облике деловања партије. Партија уједињених пензионера Србије је
организована на територијалном принципу, на локалном и републичком нивоу.
На локалном нивоу облици организовања су: месне заједнице, општинске организације
и градске са статусом општинских, градски одбори и покрајински одбори. На
републичком нивоу формира се републичка организација Партије уједињених
пензионера Србије.
Странка је на дан 31. децембра 2015. године, на свим нивоима имала 185 одбора.
5) Финансирање и имовина
Средства за финансирање редовног рада и вођење изборне кампање странка стиче из
јавних извора (буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и
буџет јединица локалне самоуправе) и приватних извора (чланарина, прилози правних
и физичких лица и приходи од имовине и легата).
Странка може имати сопствену имовину коју чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права, коју користи и
њоме располаже ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом.
Странка остварује јавност финансијско-материјалног пословања објављивањем
годишњег финансијског извештаја на свом веб-сајту.
Финансирање редовног рада Партије уједињених пензионера Србије у 2015. години
обављано је преко 204 динарска рачуна у складу са одредбама члана 18. Закона о
финансирању политичких активности. Веза: Напомена 6.1.5.
6) Органи Партије уједињених пензионера Србије
Органи Партије на нивоу Републике Србије
Органи странке су: Скупштина, Главни одбор, Председник, Председништво, Извршни
одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор, у смислу одредаба члана 74. Статута.
Скупштина је највиши орган одлучивања Партије. Скупштина може бити изборна и
радна. Редовна седница Скупштине одржава се сваке четврте године, а ванредна по
потреби. Скупштину сазива и седницом председава Председник странке.
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Главни одбор је највиши орган одлучивања у странци између два заседања Скупштине
и одговоран је за остваривање програма и политичких ставова, које је усвојила
Скупштина странке.
Председник представља и заступа странку и њом руководи у складу са законом,
Програмом и Статутом странке. Председника бира Скупштина странке, а његова
функција престаје истеком мандата. Председник странке има свог заменика који
замењује председника у случају његове спречености или одсутности и обавља послове
које му повери Председник и потписује документа за која га овласти Председник
странке.
Странка има најмање осам потпредседника које бира Главни одбор на предлог
председника Партије.
Председништво утврђује и води политику Странке између два заседања Главног
одбора.
Извршни одбор је извршни орган странке, који организује и спроводи политику
странке, одговара за спровођење одлука Скупштине, Главног одбора, Председника и
Председништва и одлучује о питањима организације рада странке.
Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта странке.
Надзорни одбор је контролно - надзорни орган странке који контролише приходе
странке, употребу финансијских средстава странке и управљање имовином која је у
власништву странке.
Савети су облици деловања који се баве стручно-политичким питањима значајним за
странку, у различитим делатностима.
Органи Партије на локалном нивоу
Странка спроводи своју политику на локалном, регионалном и покрајинском нивоу,
оснивањем месних, општинских, градских и покрајинских организација, у смислу
одредаба члана 23 – 73. Статута странке.
Органи локалне организације промовишу програм странке на подручју на коме делују,
организују и придобијају нове чланове, спроводе политику на свом нивоу у складу са
Статутом, Програмом и одлукама органа странке.
7) Општа акта
Општа акта Партије уједињених пензионера Србије су: Статут, Правилник о
чланарини, Правилник о раду посланичких и одборничких група Партије уједињених
пензионера Србије, Правилник о организацији и систематизацији радних места у
стручној служби Партије уједињених пензионера Србије и Правилник о раду
дисциплинске комисије.
Одредбама члана 6. Статута је, прописано да се јавност рада и деловање органа и
чланства странке остварује, између осталог, и путем интернет презентације. Осим тога,
начело јавности о раду предвиђено је као једно од начела прокламованих Програмом
Партије уједињених пензионера Србије од 25. априла 2010. године.
У поступку ревизије је утврђено да општа акта странке, изузев Статута, нису објављена
на интернет страници Партије уједињених пензионера Србије, супротно одредбама
члана 6. Статута Партије уједињених пензионера Србије.
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Налаз:
Општа акта странке, изузев Статута, нису објављена на интернет страници
Партије уједињених пензионера Србије, супротно одредбама о јавности рада
прописаним чланом 6. Статута Партије уједињених пензионера Србије.
8) Улози оснивача
Вредност улога оснивача Партије уједињених пензионера Србије чини нераспоређени
вишак прихода над расходима, који је у финансијским извештајима за 2015. годину
исказан у износу од 67.066 хиљада динара - Веза: Напомена 6.1.6.
9) Информатичка инфраструктура
Партија уједињених пензионера Србије не поседује развијену информатичку
инфраструктуру. Од рачунарске опреме поседује осам десктоп и два лаптоп рачунара
повезаних у локалну мрежу, а од оперативних система је најзаступљенији Windows 7.
Највећи број рачунара које странка користи потичу из донација из 2006. године.
Правилником о организацији и систематизацији радних места у стручној служби
Партије уједињених пензионера Србије од 31. августа 2014. године није предвиђено
радно место за информатичке послове. За наведене послове по посебном уговору је
ангажован спољни стручњак.
10) Надзор над законитошћу рада политичког субјекта
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 члана 32. и 34. Закона о финансирању политичких
активности.
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је
испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са приходима и расходима, ради
утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим
прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Прописи који су коришћени, у
ревизији правилности пословања, као извори критеријума су:







Закон о финансирању политичких активности;
Закон о политичким странкама;
Закон о рачуноводству;
Закон о раду;
Закон о порезу на доходак грађана;
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и 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;
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 Правилник о начину и роковима вршења пописа
књиговодственог стања са стварним стањем;
 Општа акта Партије уједињених пензионера Србије.

и

усклађивања

3. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ
Партија уједињених пензионера Србије води пословне књиге и сачињава финансијске
извештаје у складу са Законом о рачуноводству и подзаконским актима донетим на
основу тог закона и то: Правилником о начину признавања, вредновања, презентације
и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
друга правна лица11, Правилником о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица12 и др.
1) Финансијски извештаји за 2015. годину
Финансијске извештаје Партије уједињених пензионера Србије за 2015. годину
сачињене у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица чине: Биланс стања и Биланс успеха.
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 13, ближе су уређени
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.
3) Организација рачуноводства
Партија уједињених пензионера Србије је вођење пословних књига до 30. септембра
2015. године поверила књиговодственој агенцији „Bilans consulting“, Београд на основу
Уговора од 28. новембра 2014. године. Од 1. октобра 2015. године Партија уједињених
пензионера Србије је закључила Уговор са „Meteor Consalting“, Београд (у даљем
тексту: „Предузеће“) којим је поверила обављање рачуноводствених и других послова
и то:
(1) књижење пословне документације и свих других пословних промена од 1.
октобра 2015. године;
(2) састављање финансијских извештаја према Закону о рачуноводству, годишње
пореске пријаве и годишњег пореског биланса за 2015. годину;
(3) обрачун плата и контролу благајничког пословања од 1. октобра 2015. године;
„Службени гласник РС”, број 137/14
„Службени гласник РС”, број 137/14
13
„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 25/12 и 31/13
11
12
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(4) пружање пореских, правних и финансијских консултацијa;
(5) послови из области радних односа – пријаве и одјаве радника, израда решења и
обрасца М – 4.
На основу члана 2. Уговора Партија уједињених пензионера Србије је одговорна за
контролу и ликвидирање рачуноводствених исправа које предаје Предузећу на
књижење.
Одредбама члана 3. Уговора Предузеће се обавезало да послове обавља стручно и
савесно и одговорно је за правилно и законито вођење пословних књига и састављање
финансијских извештаја у складу са прописима.
Чланом 4. Уговора Партија уједињених пензионера Србије се обавезала, да ће сву
оргиналну документацију, на основу које настају пословне промене, презентовати
Предузећу, у циљу њене благовремене обраде најкасније у року од пет дана по
настанку пословне промене како би иста била књижена у законском року тј. у даљем
року од три дана, а у супротном за књижење документације након истека законског
рока одговорна је Партија уједињених пензионера Србије.
Одредбама члана 107. Статута секретар странке одговара за финансијско пословање,
подношење извештаја и вођење књига Партије и овлашћен је да контактира са
надлежним органима.
4) Пословне књиге и рачуноводствене исправе
Евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, приходима,
расходима и резултату пословања обезбеђују се у пословним књигама Партије
уједињених пензионера Србије, које чине: дневник, главна књига и помоћне књиге.
Пословне књиге Партије уједињених пензионера Србије воде се по систему двојног
књиговодства,
коришћењем
рачуноводственог
информационог
система
рачуноводственог софтвера.
Главна књига је јединствена на нивоу Партије уједињених пензионера Србије и
представља основ за састављање финансијских извештаја.
Помоћне књиге се воде за купце и добављаче.
Посебним Одлукама секретара Партије уједињених пензионера Србије дата су
овлашћења председницима (покрајински, градски и општински) за потписивање
уговора и других споразума, односно правних аката у име и за рачун одбора Партије
уједињених пензионера Србије.
5) Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политике
Чланом 2. Закона о рачуноводству прописано је да интерна регулатива, у смислу овог
закона, подразумева општа акта која доноси правно лице, а која садрже посебна
упутства и смернице за организацију рачуноводства и 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 за која је овим законом прописано да се уређују општим актом правног лица.
Чланом 22. став 1. Закона о рачуноводству је прописано да за признавање, вредновање,
презентацију и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима,
микро и друга правна лица из члана 2. овог закона, независно од величине, примењују
подзаконски акт који доноси министар надлежан за послове финансија, а који се
заснива на општим рачуноводственим начелима.
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Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
(члан 3.) прописано је да друго правно лице (у које спадају и политичке организације)
врше признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у
појединачним финансијским извештајима у складу са законом, другим прописом, овим
правилником и својим актом о рачуноводственим политикама.
Рачуноводственим политикама Партије уједињених пензионера Србије није ближе
одређен начин признавања и вредновања билансних позиција и исте нису усклађене са
Законом о рачуноводству.
Налаз:
Рачуноводственим политикама Партије уједињених пензионера Србије није у
потпуности одређен начин признавања и вредновања имовине и обавеза, прихода и
расхода, као и друга питања вођења пословних књига и састављање финансијских
извештаја за која је Законом о рачуноводству прописано да се уређују општим
актима правног лица.
Председништво Партије уједињених пензионера Србије на седници одржаној дана 18.
октобра 2016. године донело је Правилник о изменама и допунама Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама чиме је Партија употпунила постојећи
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.
4. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
Одредбама члана 31. Закона о финансирању политичких активности је прописано да
Статутом политичке странке, односно одговарајућом одлуком политичког субјекта,
мора бити одређен начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања и
право чланова, односно бирача који подржавају изборну листу да се упознају са
приходима и расходима политичког субјекта. Статутом политичке странке мора бити
предвиђено именовање одговорног лица за финансијско пословање, подношење
извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом. Овлашћено лице потписује све
финансијске извештаје политичког субјекта и одговорно је за вођење евиденције у вези
са финансирањем политичког субјекта.
Одредбама члана 7. Закона о рачуноводству је регулисано да правна лица општим
актом уређују организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно
евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних
промена, уређују интерне рачуноводствене контролне поступке, утврђују
рачуноводствене политике, одређују лица која су одговорна за законитост и
исправност настанка пословне промене и састављање и контролу рачуноводствених
исправа о пословној промени, уређују кретање рачуноводствених исправа, утврђују
рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама.
У члану 4. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама је прописано
да књиговодствене исправе морају бити прокњижене у главној књизи, аналитикама и
евиденцијама у року од осам дана од дана настанка пословне промене.
Одбори Партије уједињених пензионера Србије достављају седишту партије
шестомесечне прегледе у којима су исказани подаци о имовини (стања на текућем
рачуну, благајна), приходима према изворима и расходима по врсти трошка. У
прегледима за наведене рачуноводствене области исказан је укупан промет за период
од 1. јануара – 30. јуна 2015. године и од 1. јула – 31. децембра 2015. године, који се
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два пута годишње евидентира у главној књизи Партије уједињених пензионера Србије.
У поступку ревизије је утврђено да одбори:
1) не евидентирају обавезе, већ се трошак евидентира у моменту плаћања, а не у
моменту фактурисања;
2) у пословним књигама појединих одбора није евидентирана благајна, иако је у
прегледима исказано стање новчаних средстава;
3) у одређеним случајевима уз прегледе нису достављали или су доставили
непотпуну документацију.
Поменути систем књижења не омогућава свеобухватно евидентирање пословних
промена, као и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних промена,
интерне рачуноводствене контролне поступке и доводи до непоштовања одредби члана
7. и 10. Закона о рачуноводству.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није успоставила систем књижења који би
омогућио свеобухватно евидентирање пословних промена, спречавање и откривање
погрешно евидентираних пословних промена, интерне рачуноводствене контролне
поступке, као и евидентирање рачуноводствених исправа у прописаним законским
роковима, у складу са захтевима чл. 7. и 10. Закона о рачуноводству.
Ризик:
Уколико се настави са евидентирањем пословних промена на описани начин, јавља се
ризик израде непоузданих финансијских извештаја.
Препорука 1:
Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да успостави рачуноводствени
систем који омогућава свеобухватно евидентирање пословних промена у прописаном
законском року и спречавање и откривање погрешно евидентираних пословних
промена.
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Главни одбор је на седници одржаној 10. маја 2015. године донео Одлуку о усвајању
Финансијског плана Партије уједињених пензионера Србије за 2015. годину.
Финансијским планом су предвиђени укупни приходи у износу од 53.375 хиљада
динара и укупни расходи од 45.665 хиљада динара.
У току 2015. године није вршена измена Финансијског плана Партије уједињених
пензионера Србије.
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6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
6.1. БИЛАНС СТАЊА
Попис имовине и обавеза
Одредбе члана 16. став 2. Закона о рачуноводству прописују обавезу вршења пописа
имовине и обавеза и усклађивања стања по књигама са стањем по попису на крају
пословне године.
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем14 је такође прописано да правно лице врши годишњи попис
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши попис (члан 2.
ст. 2.). Чланом 9. поменутог правилника прописано је да попис обухвата:
1) утврђивање стварних количина имовине која се пописује мерењем, бројањем,
проценом и сличним поступцима, ближе описивање пописане имовине, као и
уношење података у пописне листе;
2) уписавање 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
књиговодственог стања;

разлика

између

стања

утврђеног

пописом

и

5) уношење цена пописане имовине;
6) вредносно обрачунавање пописане имовине;
7) састављање извештаја о извршеном попису.
Чланом 11. поменутог правилника прописано да се попис готовинских еквивалената и
готовине у благајни, хартија од вредности и страних средстава плаћања врши бројањем
према апоенима и уписивањем утврђених износа у посебне пописне листе. Готовина и
хартије од вредности које се налазе на рачунима и депо-рачунима пописују се на
основу извода о стању тих средстава на дан 31. децембра године за коју се врши попис.
Ради вршења редовног пописа имовине Партије уједињених пензионера Србије
образована је Комисија за попис по основу Решења о образовању пописне комисије од
15. децембра 2015. године. План рада пописне комисије донео је председник пописне
комисије 17. децембра 2015. године, а Извештај о извршеном попису за 2015. годину
достављен је 3. фебруара 2016. године секретару и Надзорном одбору партије.
У поступку ревизије, након извршеног увида у пописне листе и књиговодствену
евиденцију утврђено је да:
1) није пописана целокупна стална имовина, јер пописне листе не садрже сталну
имовину која се налази у евиденцијима код одбора ван Београда. Аутомобил узет
на лизинг 2015. године није пописан, иако је евидентиран у пословним књигама
Партије уједињених пензионера Србије по набавној вредности од 1.940 хиљада
динара;

14

„Службени гласник РС“, бр. 118/13, 137/14
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2) Партија уједињених пензионера Србије није пописала 203 рачуна који су у 2015.
години били активни, већ је пописан само један рачун - Главног одбора и
констатовала да стање новчаних средстава на дан 31. децембра 2015. године
износи 36.292 хиљада динара, супротно члану 2. став 3. и члану 11. став 2.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем;
3) попис благајне Партије уједињених пензионера Србије на дан 31. децембар 2015.
године није спроведен у складу са чланом 11. став 1. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем којим је прописано да се попис готовинских еквивалената и готовине у
благајни, хартија од вредности и страних средстава плаћања врши бројањем
према апоенима и уписивањем утврђених износа у посебне пописне листе;
4) укупне обавезе евидентиране у пословним књигама Партије уједињених
пензионера Србије нису биле предмет пописа пописне комисије, супротно
одредбама члана 2. став 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и супротно одредбама
члана 16. став 2. Закона о рачуноводству, којим је прописано да правно лице
врши попис имовине и обавеза и усклађује стање по књигама са стањем по
попису на крају пословне године.
Партија уједињених пензионера Србије није извршила попис целокупне имовине и
обавеза, на дан 31. децембра 2015. године, односно није утврдила стварно стање
имовине и обавеза у финансијским извештајима и није извршила усклађивање
књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31. децембра
2015. године, супротно одредбама члана 16. Закона о рачуноводству.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није извршила попис имовине у износу од 33.205
хиљада динара и обавеза у износу од 5.136 хиљада динара на дан 31. децембар 2015.
године и није ускладила стање по књигама са стањем по попису, супротно одредбама
члана 16. став 2. Закона о рачуноводству и чл. 2., 9. и 11. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем.
Чланом 18. Закона о рачуноводству прописано је да су правна лица и предузетници
дужни да пре састављања финансијских извештаја, усагласе међусобна потраживања и
обавезе што се доказује одговарајућом исправом (став 1.), као и да је поверилац дужан
да, пре састављања финансијских извештаја, достави дужнику списак неплаћених
обавеза (став 2.).
Пре састављања финансијских извештаја за 2015. годину Партија уједињених
пензионера Србије није усагласила међусобна потраживања у износу од 2.753 хиљада
динара и обавезе у износу од 3.182 хиљада динара, а као поверилац, није достављала
дужницима списак неизмирених обавеза ради усаглашавања, супротно одредбама
члана 18. Закона о рачуноводству.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није извршила усаглашавање потраживања и
обавеза, супротно одредбама члана 18. Закона о рачуноводству.
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6.1.1. Некретнине, постројења и опрема (група рачуна 02)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Некретнине, постројења и опрема
Канцеларијска опрема
Транспортна средства
Свега
Исправка вредности:
канцеларијске опреме
транспортних средстава
Свега
Свега

1.335
5.058
6.393

1.184
3.118
4.302

(617)
(1.331)
(1.948)
4.445

(424)
(779)
(1.203)
3.099

Партија уједињених пензионера Србије рачуноводственим политикама није
дефинисала почетно признавање и престанак признавања сталне имовине у складу са
одредбама члана 6. став 2. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације
и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица који прописује да се при избору рачуноводствених политика пословни
субјект придржава општих рачуноводствених начела, принципа и правила вредновања
прописаних овим правилником и који су применљиви на конкретну трансакцију.
Повећање вредности опреме
Повећање вредности опреме Партија уједињених пензионера Србије је у 2015. години
извршила путем набавке сталне имовине укупне набавне вредности од 2.091 хиљада
динара и то:
1) службеног аутомобила у износу од 1.940 хиљада динара и
2) канцеларијске опреме у износу од 151 хиљада динара.
6.1.2. Дугорочни финансијски пласмани (група рачуна 04)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани
Свега

938
938

38.421
38.421

Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембар 2015. године исказани су у
износу од 938 хиљада динара, од чега се износ од 490 хиљада динара односи на
евидентиране депозите по основу закупа пословних просторија у складу са одредбама
закључених уговора о закупу, док преостали износ од 448 хиљада динара је
евидентиран без веродостојне рачуноводствене исправе, супротно члану 8. став. 1.
Закона о рачуноводству, којим је прописано да се евидентирање пословних промена
врши на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је у пословним књигама евидентирала без
веродостојне рачуноводствене исправе дугорочне финансијске пласмане у износу од
448 хиљада динара, супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
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6.1.3. Залихе (група рачуна 10 и 15)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Залихе
Алат и инвентар
Исправка вредности алата и инвентара
Плаћени аванси за залихе и услуге
Свега
Разлика закључног листа и биланса стања
Свега

1.168
(1.160)
1.235
1.243
(8)
1.235

1.079
(1.079)
1.423
1.423
0
1.423

Плаћени аванси за залихе и услуге имају следећу структуру:
у 000 динара
Износ
239
237
220
211
108
220
1.235

Назив добављача
ЈКП Београдске електране, Београд
Лола предузетништво, Београд
ЈП Сава Центар, Београд
Ластер превоз
Пословни простор, Вождовац
Остали добављачи у земљи
Укупно:

Табела 1: Преглед износа датих аванса у пословним књигама и по независним конфирмацијама
Назив добављача
ЈКП Београдске електране, Београд
Лола предузетништво, Београд
ЈП Сава Центар, Београд
Ластер превоз
Остали добављачи у земљи
Укупно:

Износ у пословним
књигама ПУПС
239
237
220
211
328
1.235

Износ по конфирмацијама
ДРИ
(161)
нема
0
нема
-

Од укупно исказаних датих аванса у износу од 1.235 хиљада динара, износ од 907
хиљада динара није потврђен независним конфирмацијама које су послате од стране
Државне ревизорске институције добављачима.
Налаз:
Дати аванси евидентирани у пословним књигама Партије уједињених пензионера
Србије у износу од 907 хиљада динара нису потврђени независним конфирмацијама
послатим добављачима од стране Државне ревизорске инстутуције.
6.1.4. Друга потраживања (група рачуна 22)
у 000 дин
31.12.2015. 31.12.2014.
Друга потраживања
Остала потраживања из специфичних послова
Потраживања од запослених
Потраживања за више плаћен порез на добит правних лица
Остала краткорочна потраживања
Свега

4
372
13
191
580

422
377
1
13
813
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Партија уједињених пензионера Србије је на дан 30. децембар 2015. године имала
евидентирана остала потраживања из специфичних послова и то:
Остала потраживања из специфичних послова
Општински одбор Социјалистичка партија Србије, Косјерић
Удружење пензионера, Лучани
Удружење пензионера, Велика Плана
Социјалистичка партија Србије, Зајечар
Градски одбор Јединствене Србије, Крагујевац
Самостална месна организација инвалидских и осталих пензионера у Равном селу
Удружење пензионера Бабушница
Укупно:

у 000 динара
30.12.2015.
200
30
62
100
123
35
10
560

У поступку ревизије утврђено је да је Партија уједињених пензионера Србије наведена
потраживања укинула налогом за књижење од 31. децембра 2015. године на терет
благајне, без веродостојне рачуноводствене исправе, у износу од 556 хиљада динара,
супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је извршила укидање осталих потраживања из
специфичних послова у износу од 556 хиљада динара налогом за књижење од 31.
децембра 2015. године на терет благајне, без веродостојне рачуноводствене исправе,
супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
Потраживања од запослених евидентирана у пословним књигама Партије уједињених
пензионера Србије се односе на:
-

аконтације за службена путовања у динарима у износу од 120 хиљада динара и
остала потраживања од запослених у износу од 252 хиљада динара која потичу
из ранијих година и за која Партија уједињених пензионера Србије не води
аналитичку евиденцију.

Остала краткорочна потраживања имају следећу структуру:
у 000 динара
2015.
96
95
191

Остала разна краткорочна потраживања из пословања
Потраживања од других правних лица - Удружење пензионера Кнић
Депозити за закупнину – Градска управа града Београда
Укупно:

6.1.5. Готовински еквиваленти и готовина (група рачуна 24)
у 000 дин
31.12.2015. 31.12.2014.
Готовински еквиваленти и готовина
Текући (пословни) рачуни
Прелазни рачун
Благајна
Свега

62.272
2.732
0
65.004

23.874
0
321
24.195

1) Текући (пословни) рачуни код домаћих банака
Партија уједињених пензионера Србије води у пословним књигама 178 динарских
текућих рачуна у укупном износу од 62.272 хиљада динара за финансирање редовног
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рада главног одбора, покрајинског одбора, градских и општинских одбора. На основу
добијених конфирмација пословних банака утврђено је да је Партија уједињених
пензионера Србије у 2015. години располагала са 204 текућа рачуна са стањем на дан
31. децембра 2015. године у укупном износу од 60.661 хиљада динара.
Табела 2: Упоредни преглед броја рачуна и износа по пословним банкама у пословним књигама и по
конфирмацијама банака
у 000 динара
Пословне књиге

Конфирмације
пословних банака

Разлике

Пословна банка
број
рачуна
„АИК банка“ а.д. Београд
„КБМ банка“ а.д. Крагујевац
„Halkbank“ а.д. Београд
„Banca Intesa“ а.д. Београд
„Alpha bank Srbija“ а.д. Београд
„Банка Поштанска штедионица“ ад Београд
„Комерцијална банка“ а.д. Београд
„Eurobank“ а.д. Београд
„НЛБ банка“ а.д. Београд
„ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад
„Crédit Agricole banka Srbija“ а.д. Нови Сад
„Erste bank“ а.д. Нови Сад
„Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад
„MTS банка“ а.д. Београд
„Југобанка Југбанка“ а.д. Косовска
Митровица
Укупно:

Износ
31.12.2015.

број
рачуна

Износ
31.12.2015.

3
4
1
12
12
13
86
2
3
8
4
1
25
3

375
507
226
1.184
842
776
54.728
42
155
503
460
40
2.164
143

6
4
1
14
17
13
88
4
5
8
9
1
30
3

314
406
106
1.049
452
676
54.445
17
102
519
463
10
1.924
124

1

127

1

54

178

62.272

204

60.661

број
рачуна

Износ
31.12.2015.

(3)
0
0
(2)
(5)
0
(2)
(2)
(2)
0
(5)
0
(5)
0

61
101
120
135
390
100
283
25
53
(16)
(3)
30
240
19

0
(26)

73
1.611

Утврђене разлике на текућим рачунима евидентираним у пословним књигама у
односу на конфирмације банака
У односу на стварно стање утврђено на основу конфирмација банака Партија
уједињених пензионера Србије је у пословним књигама за 141 текућа рачуна исказала:
(1) почетно стање новчаних средстава на дан 1. јануара 2015. године у износу
мањем за 30 хиљада динара и већем за 704 хиљада динара;
(2) приливе у 2015. години у износу мањем за 115.405 хиљада динара и износу
већем за 2.902 хиљада динара;
(3) одливе у 2015. години у износу мањем за 115.012 хиљада динара и износу већем
за 1.479 хиљада динара;
(4) стање на дан 31. децембра 2015. године у износу мањем за 171 хиљада динара и
већем за 1.874 хиљада динара.
У наставку је дат преглед утврђених разлика:
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Табела 3: Разлика евидентираног стања и промета новчаних средстава по пословним књигама у 2015. години
и стварног стања по конфирмацијама пословних банака
у 000 динара
Почетно стање
Назив банке

Већи
износ

Дуговни промет

Мањи
износ

Потражни промет

Више
евидентирано

Мање
евидентирано

Више
евидентирано

Крајње стање

Мање
евидентирано

Већи
износ

Мањи
износ

„АИК банка“ а.д. Београд

-

-

82

(134)

-

(113)

82

(21)

„КБМ банка“ а.д. Крагујевац

-

-

44

-

-

(56)

101

-

„Halkbank“ а.д. Београд

-

-

120

-

-

-

120

-

„Banca Intesa“ а.д. Београд

-

-

330

(113)

187

(113)

147

(5)

703

-

499

(112.855)

154

(112.197)

391

-

„Банка Поштанска штедионица“ ад Београд

-

-

237

(23)

157

(43)

100

-

„Комерцијална банка“ а.д. Београд

1

(1)

1.047

(274)

741

(255)

370

(83)

„Eurobank“ а.д. Београд

-

-

27

-

2

-

25

-

„НЛБ банка“ а.д. Београд

-

-

90

(19)

43

(24)

53

-

„ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад

-

(29)

98

(63)

69

(47)

15

(31)

„Crédit Agricole banka Srbija“ а.д. Нови Сад

-

-

-

(4)

-

-

-

„Erste bank“ а.д. Нови Сад

-

-

29

-

-

-

29

-

„Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад

-

-

208

(1.860)

124

(2.094)

318

-

„MTS банка“ а.д. Београд

-

-

15

(60)

-

(65)

50

(30)

„ЈугобанкаЈугбанка“ а.д. Косовска
Митровица

-

-

74

-

-

-

74

-

704

(30)

2.902

(115.405*)

1.479

(115.012*)

1.874

(171)

„Alpha bank Srbija“ а.д. Београд

Укупно:

(4)

* Мање евидентиран дуговни промет у износу од 112.854 хиљада динара и мање евидентиран потражни промет у износу од 112.152 хиљада динара се највећим делом односе
на промет настао по основу преноса средстава на преконоћни рачун које Партија уједињених пензионера Србије поседује код „Alpha bank Srbija“ а.д. Београд
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У поступку ревизије утврђено је да је Партија уједињених пензионера Србије у
пословним књигама и финансијским извештајима исказала почетно стање новчаних
средстава у већем износу од 674 хиљада динара, дуговни промет у мањем износу од
112.503 хиљада динара, потражни промет у мањем износу од 113.533 хиљада динара и
стање на дан 31. децембар 2015. године у већем износу од 1.704 хиљада динара,
супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и члана 22. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је у пословним књигама и финансијским
извештајима исказала почетно стање новчаних средстава у износу већем за 674
хиљада динара, дуговни промет у износу мањем за 112.503 хиљада динара, потражни
промет у износу мањем за 113.533 хиљада динара и стање на дан 31. децембар 2015.
године у износу већем за 1.704 хиљада динара, супротно одредбама члана 7. Закона о
рачуноводству и члана 22. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације
и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица.
Неевидентирани рачуни у пословним књигама
У поступку ревизије, а на основу добијених података од пословних банака, утврђено је
да Партија уједињених пензионера Србије није у пословним књигама евидентирала 26
текућих рачуна, отворених код осам пословних банака. Од наведених 26 текућих
рачуна, за 14 није евидентиран промет ни стање новчаних средстава на дан 31.
децембар 2015. године. Код преосталих 12 текућих рачуна није било промета ни стања
новчаних средстава у 2015. години.
У наставку је дат преглед текућих рачуна чије стање и промет нису евидентирани у
пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије за 2015. годину:
Број текућих
рачуна
14
12
26

Почетно
стање
18
0
18

Укупан промет
дугује (уплате)
1.350
0
1.350

Укупан промет
потражује (исплате)
1.274
0
1.274

у 000 динара
Стање на дан
31.12.2015.
92
0
92

За наведених 26 текућих рачуна, Партија уједињених пензионера Србије је мање
приказала почетно стање новчаних средстава за 2015. годину у износу од 18 хиљада
динара, мање приказала укупан промет (приходе, расходе, преносе средстава унутар
истог правног лица и др.) за износ од 2.624 хиљада динара и мање приказала стање
новчаних средстава на дан 31. децембра 2015. године за износ од 92 хиљада динара,
супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и члана 22. Правилника о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није евидентирала и приказала у пословним
књигама и финансијским извештајима за 2015. годину, стање и промет новчаних
средстава за 26 текућих (пословних) рачуна, због чега је мање исказала: почетно
стање новчаних средстава у износу од 18 хиљада динара, мањи укупан промет за
износ од 2.624 хиљада динара и мање стање на дан 31. децембра 2015. године за износ
од 92 хиљада динара, супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и члана 22.
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Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Ризик:
Неевидентирање прилива и одлива новчаних средстава у пословним књигама, указује
да постоји ризик од израде непоузданих финансијских извештаја и да се финансирање
рада и трошење средстава партије врши супротно прописима.
Препорука 2:
Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да у својим пословним
књигама евидентира промет и усагласи стања текућих рачуна са изводима рачуна
пословних банака.
2) Прелазни рачун
У пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије на прелазном рачуну
исказан је износ од 2.732 хиљада динара који на дан 31. децембар 2015. године није
потврђен изводима пословних банака.
Налаз:
У пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије на прелазном рачуну је
на дан 31. децембар 2015. године исказано стање у износу од 2.732 хиљада динара које
није потврђено изводима и конфирмацијама пословних банака.
Партија уједињених пензионера Србије није извршила попис готовинских
еквивалената и готовине на дан 31. децембра 2015. године и није ускладила стање
готовине по књигама са стањем по попису на крају пословне године. Веза, Напомена
6.1.
3) Благајна
У пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије на дан 31. децембра
2015. године није исказано стање благајне, док према достављеним извештајима
одбора Партије уједињених пензионера Србије укупно стање појединачних благајни –
за 58 благајни на дан 31. децембра 2015. године износи 263 хиљада динара.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је на рачуну благајне исказала износ који је за
263 хиљада динара мањи од износа утврђеног из достављених извештаја одбора на
дан 31. децембар 2015. године.
Препорука 3:
Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да искаже и усагласи стање
благајне у пословним књигама са извештајима одбора.
Партија уједињених пензионера Србије је вођење благајне уредила Правилником о
рачуноводству и рачуноводственим политикама од 19. марта 2012. године којим је у
члану 7. став 1. дефинисано да благајник води дневник благајне на уобичајеном
обрасцу, закључује га једном недељно и са пратећом документацијом предаје
овлашћеном рачуновођи ради књижења у главној књизи и финансијским аналитикама.
Овако уређен начин вођења благајне је супротан члану 11. став 10. Закона о
рачуноводству којим је прописано да се у дневник благајне уносе пословне промене
које настају по основу готовине и других вредности које се воде у благајни правног
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лица и предузетника као и да се дневник благајне закључује на крају сваког радног
дана и доставља се рачуноводству истог, а најкасније наредног дана.
Примери вођења благајне:
(1) Општински одбор Звездара у пословним евиденцијама не поседује рачун
благајне, а води дневник благајне. Промене у вези са благајном евидентира у
оквиру текућег рачуна.
(2) Главни одбор закључује дневник благајне на свака три дана, док општински
одбор Раковица закључује дневник благајне на месец дана и при томе код оба
наведена одбора се дневник благајне не закључује на начин да не постоји
могућност додатног уноса.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије води и закључује дневник благајне, супротно
члану 11. став 10. Закона о рачуноводству.
4) И-1 образац
Партија уједињених пензионера Србије није навела у И-1 обрасцу који је доставила
Агенцији за борбу против корупције 45 рачуна које поседује код пословних банака,
навела је један рачун који припада Удружењу пензионера Србије и у 13 случајева је
навела неисправне бројеве рачуна, супротно члану 6. став 9. тачка 1. Правилника о
евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о
трошковима изборне кампање политичког субјекта.
6.1.6. Улози (група рачуна 30 и 34)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Улози
Улози оснивача (сопствени извори) и других лица
Нераспоређени вишак прихода над расходима
Свега

0
67.066
67.066

0
886
886

Партија уједињених пензионера Србије је у 2015. години извршила исправку
материјално значајне грешке из ранијег периода у корист нераспоређеног вишка
прихода над расходима, односно извршила је укидање пасивних временских
разграничења у износу од 60.205 хиљада динара. Поменути износ се односио на
средства примљена из јавних извора у ранијим годинама за редован рад и исте је
требало исказивати у корист прихода тих година.
6.1.7. Дугорочне обавезе (група рачуна 41)

Дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе
Свега

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

1.129
1.129

0
0

Дугорочне обавезе у износу од 1.129 хиљада динара евидентиране у пословним
књигама Партије уједињених пензионера Србије на дан 31. децембар 2015. године
односе се на обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу од 31. марта 2015.
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године са Unicredit Leasing Србија д.о.о., Београд. Поменуте обавезе су на дан 31.
децембар 2015. године усаглашене са Unicredit Leasing Србија д.о.о., Београд.
Партија уједињених пензионера Србије је у току 2015. године за потребе покрајинског
одбора Војводине набавила аутомобил Шкода октавиа „А7 Ambition” набавне
вредности од 1.940 хиљада динара. Испоручилац је Ауто центар Интерсрем д.о.о.,
Ветерник, према коме су обавезе измирене у целости.
Део обавеза по основу лизинга који доспева у 2016. години у износу од 247 хиљада
динара (EUR 2.028,73 према средњем курсу евра НБС на дан 31. децембар 2015.
године) није рекласификован на краткорочне обавезе крајем 2015. године.
Одредбама члана 25. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном
оквиру за друга правна лица, прописано је се у оквиру дела осталих дугорочних
обавеза које доспевају до једне године исказују обавезе по отплатама које доспевају за
плаћање у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода. На дан биланса,
на овај рачун преносе се обавезе за отплате дугорочних обавеза које доспевају у року
краћем од дванаест месеци после извештајног периода.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није рекласификовала део обавеза по основу
уговора о финансијском лизингу које доспевају у 2016. години са дугорочних на
краткорочне обавезе у износу од 247 хиљада динара, супротно одредбама чланa 25.
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна
лица.
6.1.8. Краткорочне финансијске обавезе (група рачуна 42)
у 000 динара
31.12.2015.
31.12.2014.
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе за краткорочне позајмице
Обавезе за едукацију чланова
Свега

119
2.260
2.379

115
5
120

Обавезе за краткорочне позајмице у износу од 119 хиљада динара се односе на две
позајмице за ликвидност од члана Партије уједињених пензионера Србије општинском
одбору Александровац.
Обавезе за едукацију чланова евидентиране у пословним књигама Партије уједињених
пензионера Србије у износу од 2.260 хиљада динара се односе на укалкулисане обавезе
за едукацију у износу од 2.255 хиљада динара и др.
У поступку ревизије није презентована веродостојна документација на основу које су
поменуте обавезе укалкулисане, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству
који прописује обавезу да се књижење пословних промена на рачунима правних лица
врши на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је без веродостојне рачуноводствене исправе
исказала обавезе за едукацију чланова у износу од 2.255 хиљада динара, супротно
одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
Партија уједињених пензионера Србије је накнадно уз Образложени приговор на Нацрт
извештаја доставила копију уговора са Агенцијом за комуникације и односе с јавношћу
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„Media Logistic“ из Београда од 15. јануара 2015. године, а у вези са едукацијом
чланова из области медија и савремених комуникација. Такође, достављени су рачуни
од 22. априла 2016. године и 15. јуна 2016. године за услуге по поменутом уговору.
Чланом 5. Уговора регулисано је да ће у току 2016. године Партија уједињених
пензионера Србије Агенцији „Media Logistic“ на основу достављених рачуна исплатити
укупно 2.255 хиљада динара.
6.1.9. Обавезе из пословања (група рачуна 43)
31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

708
95
803

6.460
0
6.460

Обавезе из пословања
Добављачи у земљи
Остале краткорочне обавезе
Свега

Обавезе из пословања исказане су у пословним књигама на дан 31. децембар 2015.
године у укупном износу од 803 хиљада динара, од чега се на обавезе према
добављачима односи износ од 708 хиљада динара, и то према следећим добављачима:
Добављач
1. Биланс консалтинг
2. Метеор консалтинг д.о.о.
3. Дан Граф д.о.о.
4. ЈКП Паркинг сервис
5. ЕПС Снабдевање д.о.о.
6. Остали добављачи укупно
Укупно:

Врста робе/услуге
Услуге књиговодства по уговору
Услуге књиговодства по уговору
Претплата на дневне новине - по фактури
Закуп паркинг места
Добављач електричне енргије по рачунима
Разно

у 000 дин
Износ
221
117
100
98
69
103
708

У поступку ревизије Државна ревизорска институција упутила је дана 30. јуна 2016.
године захтеве за независним конфирмацијама следећим повериоцима, од којих је само
део враћен:
Табела 4: Упоредни преглед износа обавеза према добављачима у пословним књигама и по независним
конфирмацијама
Добављач
1. ЈП Сава Центар
2. ЈКП Београдске електране, Нови Београд
3. Телеком Србија, а.д. Београд
4. ADIONA VOYAGES DOO, NIŠ - PALILULA
5. JK GROUP DOO STARA PAZOVA
6. ЛОЛА Предузетништво д.о.о. Београд

Стање обавезе
у пословним књигама
0
(8.799,32)
0
31.834,72
0
0

Стање обавезе
по конфирмацији ДРИ
0
160.780,34
116.835,70
15.914,77
-

Увидом у враћене конфирмације од добављача утврђено је да међусобна потраживања
и обавезе исказане у пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије нису
усаглашене.
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6.1.10. Остале краткорочне обавезе (група рачуна 45 и 46)
у 000 дин
31.12.2015. 31.12.2014.
Остале краткорочне обавезе
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада
зарада које се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавеза за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца
Обавезе према директору, односно члановима органа
управљања и надзора
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
Остале обавезе
Свега
Разлика између закључног листа и биланса стања
Свега

250

0

34

0

69

0

71

9

25

25

70
64
582
83
665

0
31
65
0
65

Партија уједињених пензионера Србије је у финансијским извештајима на позицији
биланса стања Остале краткорочне обавезе исказала износ од 665 хиљада динара, док
је у пословним књигама на истој позицији исказала износ од 582 хиљада динара. За
насталу неусклађеност у износу од 83 хиљада динара Државној ревизорској
институцији није достављено објашњење. Партија уједињених пензионера Србије је
поступила супротно одредбама Правилника о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица и супротно члану 23. став 1. Закона о
рачуноводству којим је прописано да се пословне књиге закључују после књижења
свих пословних промена и обрачуна на крају пословне године.
Остале краткорочне обавезе евидентиране у пословним књигама Партије уједињених
пензионера Србије у износу од 582 хиљада динара највећим делом се односе на обавезе
по основу зарада, пореза и доприноса за стално запослено лице у Покрајинском одбору
у укупном износу од 411 хиљада динара (зарада са припадајућим порезима и
доприносима за пет месеци). У поступку ревизије утврђено је да је поменута обавеза у
потпуности измирена са рачуна пословне банке, а исто није евидентирано у пословним
књигама Партије уједињених пензионера Србије. На тај начин, Партија уједињених
пензионера Србије је у финансијским извештајима више исказала остале краткорочне
обавезе и више исказала новчана средства на текућем рачуну у износу од 411 хиљада
динара.
Налаз:
1) Партија уједињених пензионера Србије је у финансијским извештајима на
позицији биланса стања Остале краткорочне обавезе исказала износ од 665
хиљада динара док је у пословним књигама на истој позицији исказала износ од
582 хиљада динара супротно Правилнику о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за друга правна лица и члану 23. став 1. Закона о
рачуноводству.
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2) Партија уједињених пензионера Србије у пословним књигама и финансијским
извештајима за 2015. годину није евидентирала измирење обавезе по основу
зарада, пореза и доприноса, чиме је више исказала остале краткорочне обавезе
и новчана средства на текућем рачуну у укупном износу од 411 хиљада динара.
6.1.11. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (група рачуна 48)
у 000 дин
31.12.2015. 31.12.2014.
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Остале обавезе за порезе и доприносе запосленог
Свега
Разлика између закључног листа и биланса стања
Свега

90
0
90
70
160

182
48
230
0
230

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине евидентиране у пословним књигама
Партије уједињених пензионера Србије у износу од 90 хиљада динара се у целини
односе на обавезе по основу уговора о делу.
Партија уједињених пензионера Србије је у финансијским извештајима на дан 31.
децембра 2015. године на позицији биланса стања Oбавезе за порезе, доприносе и
друге дажбине исказала износ од 160 хиљада динара, док је у пословним књигама на
истој позицији исказала износ од 90 хиљада динара. За насталу неусклађеност у износу
од 70 хиљада динара Државној ревизорској институцији није достављено објашњење.
На овај начин Партија уједињених пензионера Србије је поступила супротно
Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна
лица и супротно члану 23. став 1. Закона о рачуноводству којим је прописано да се
пословне књиге закључују после књижења свих пословних промена и обрачуна на
крају пословне године.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је у финансијским извештајима на позицији
биланса стања Oбавезе за порезе, доприносе и друге дажбине исказала износ од 160
хиљада динара, док је у пословним књигама на истој позицији исказала износ од 90
хиљада динара, супротно Правилнику о садржини и форми образаца финансијских
извештаја за друга правна лица и члану 23. став 1. Закона о рачуноводству.
6.2. БИЛАНС УСПЕХА
Приходи
Укупни пословни приходи Партије уједињених пензионера Србије у 2015. години
износе 52.945 хиљада динара, од чега се износ од 49.641 хиљада динара односи на
приходе од донација, дотација и субвенција, износ од 3.302 хиљадa динара на приходе
од чланарина и чланских доприноса и др.
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.
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6.2.1. Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. (група рачуна 64)

Приходи
Приходи из републичког буџета
Приходи из покрајинског буџета
Приходи из буџета локалних самоуправа
Приходи од прилога физичких лица
Приходи од прилога правних лица
Приходи од чланарина
Свега

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

42.782
307
6.338
214
0
3.302
52.943

55.409
1.924
8.170
481
22
3.726
69.732

Партија уједињених пензионера Србије је у 2015. години остварила ниже укупне
приходе за 16.789 хиљада динара у односу на 2014. годину по основу мање пренетих
средстава из републичког буџета у износу од 12.627 хиљада динара, мање уплаћених
прихода из буџета покрајине 1.617 хиљада динара, нижих прихода из буџета локалних
самоуправа у износу од 1.832 хиљада динара и друго.
Нижи приходи из буџета Републике Србије су последица мање планираних средстава
за финансирање редовног рада свих политичких странака у буџету Републике Србије за
2015. годину.
Преглед прихода Партије уједињених пензионера Србије остварених у 2015. години:
Извор
Јавни
Јавни
Јавни
Приватни
Приватни

Приходи из буџета Републике Србије
Приходи из буџета општина
Приходи из покрајинског буџета
Приходи од чланарина
Приходи од прилога физичких лица
Укупно

у 000 динара
Износ
42.782
6.338
307
3.302
214
52.943

Графикон 1: Структура извора прихода

Извори прихода
Јавни

Приватни

Јавни – 49.427
Приватни – 3.516

7%

93%
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ЈАВНИ ИЗВОРИ:
1) Приходи из буџета Републике Србије
Структура прихода из буџета Републике Србије

31.12.2015.

Приходи по основу учешћа у редовном раду
Приходи од уплата коалиционих партнера
Укупно

42.738
44
42.782

у 000 динара
31.12.2014.
55.409
55.409

Од укупно исказаних прихода из буџета Републике Србије у износу од 42.782 хиљада
динара, 42.738 хиљада динара се односи на приходе за редован рад, а преостали износ
су приходи настали по основу уплата коалиционих партнера.
Министарство надлежно за послове финансија, односно надлежни орган управе
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе сразмерни део средстава
преноси политичким субјектима сваког месеца до десетог дана у месецу за претходни
месец у складу са одредбама члана 17. став 4. Закона о финансирању политичких
активности.
Конфирмацијом Министарства финансија, од 17. децембра 2015. године потврђен је
пренос средстава Партији уједињених пензионера Србије из републичког буџета у
износу од 40.217 хиљада динара.
Табела 5: Упоредни преглед прихода од републичког буџета исказан у пословним књигама и по
независним конфирмацијама
у 000 динара
Извор прихода
Буџет Републике Србије

Износ у пословним
књигама ПУПС

Износ по
конфирмацији

Разлика

42.738

40.217

2.521

На основу добијене конфирмације Министарства финансија, утврђена је разлика
између пренетих прихода од надлежног министарства и прихода евидентираних у
пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије у износу од 2.521 хиљада
динара која је настала услед:
(1) неправилно евидентираног преноса новчаних средстава са рачуна на рачун
одбора – интерни трансфер у корист прихода у већем износу за 2.508 хиљада
динара,
(2) неправилно евидентираних прихода по основу учешћа у редовном раду
скупштине општине Бабушница у већем износу за 13 хиљада динара.
Одредбе члана 7. Закона о рачуноводству прописују обавезу уређивања организације
рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као и спречавање
и откривање погрешно евидентираних пословних промена и друго. Одредбе члана 8.
прописују да се евидентирање пословних промена врши на основу веродостојних
рачуноводствених исправа, док одредбе члана 27. Закона о финансирању политичких
активности прописују да се књиговодство води по пореклу, структури и висини
прихода.
Налаз:
Услед неправилне евиденције преноса новчаних средстава са рачуна на рачун одбора у
корист прихода, Партија уједињених пензионера Србије је у пословним књигама и
финансијским извештајима више исказала приходе по основу учешћа у редовном раду
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Народне скупштине Републике Србије у износу од 2.508 хиљада динара и у истом
износу више исказала вишак прихода над расходима, супротно одредбама чл. 7. и 8.
Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању политичких активности.
Партија уједињених пензионера Србије је неправилно исказала приходе по основу
учешћа у раду општинског одбора Бабушнице у износу од 13 хиљада динара у корист
прихода по основу учешћа у редовном раду Народне скупштине Републике Србије,
због чега су за исти износ мање исказани приходи од локалне самоуправе, а више
приходи по основу учешћа у редовном раду Народне скупштине Републике Србије,
супротно одредбама члана 7. Закона о рачуноводству и супротно одредбама члана 27.
Закона о финансирању политичких активности.
2) Приходи из буџета Аутономне покрајине Војводине
Структура прихода из буџета Аутономне покрајине Војводине
Приходи по основу учешћа у редовном раду АПВ
Укупно

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

307
307

1.924
1.924

Приходи од Аутономне покрајине Војводине у 2015. години у износу од 307 хиљада
динара се односе на средства која је пренела Партији уједињених пензионера Србије за
редован рад у складу са одредбама члана 17. став 4. Закона о финансирању политичких
активности.
Партија уједињених пензионера Србије је приликом евиденције прихода из буџета
Аутономне покрајине Војводине исказала приходе од локалних самоуправа у укупном
износу од 61 хиљада динара и то приходе од општине Обреновац по основу редовног
рада у износу од 25 хиљада динара и приходе од локалних самоуправа који су
евидентирани без веродостојних рачуноводствених исправа у износу од 36 хиљада
динара. Из наведених разлога су у књиговодственим евиденцијама више исказани
приходи од Аутономне покрајине Војводине, а нижи приходи од локалне самоуправе,
супротно одредбама чл. 7. и 8. Закона о рачуноводству и члану 27. Закона о
финансирању политичких активности.
Партија уједињених пензионера Србије је неправилно евидентирала преносе новчаних
средстава са рачуна на рачун одбора – интерни трансфер у корист прихода у износу од
43 хиљада динара због чега су у финансијским извештајима исказани већи приходи и
вишак прихода над расходима, супротно одредбама чл. 7. и 8. Закона о рачуноводству
и члана 27. Закона о финансирању политичких активности.
3) Приходи од буџета локалних самоуправа (општине, градови и град
Београд)
Приходи из буџета локалних самоуправа у износу од 6.338 хиљада динара се односе на
средства уплаћена из буџета локалних самоуправа (укупно 73 јединице) у 2015. години
и то:
(1) Приходи од градских буџета – 4.973 хиљада динара и
(2) Приходи од општинских буџета – 1.365 хиљада динара.
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Преглед структуре прихода локалних самоуправа:

Приходи из буџета града Београда
Приходи из буџета града Крагујевца
Приходи из буџета града Ниша
Приходи из буџета града Новог Сада
Приходи из буџета града Суботице
Приходи из буџета општине Врбас
Приходи из буџета општине Ариље
Приходи из буџета града Панчева
Приходи из буџета града Ужица
Приходи из буџета општине Стара Пазова
Приходи из буџета града Лозница
Приходи из буџета града Лесковац
Приходи из буџета града Чачак
Приходи из буџета града Јагодина
Приходи из буџета града Зрењанин
Приходи из буџета општине Ћуприја
Приходи из других буџета општина и градова (57)
Укупно:

у 000 динара
Износ
2.812
388
350
287
174
172
149
132
131
115
91
79
77
76
75
70
1.160
6.338

У поступку ревизије утврђено је да су неправилно евидентирани преноси новчаних
средства између одбора Партије уједињених пензионера Србије – интерни трансфери у
корист прихода од локалних самоуправа и то:
Одбор
Врбас
Кула
Пећинци
Сомбор
Обреновац
Жабаљ
Мали Иђош
Стара Пазова
Голубац
Нови Београд
Укупно:

у 000 динара
Износ
10
14
11
8
20
4
20
21
2
2
112

Неправилно исказани приходи у износу 112 хиљада динара су евидентирани у
пословним књигама Партије уједињених пензионера Србије, супротно одредбама чл. 7.
и 8. Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању политичких
активности.
Налаз:
Услед неправилне евиденције преноса новчаних средстава са рачуна на рачун одбора у
корист прихода од локалних самоуправа, Партија уједињених пензионера Србије је у
пословним књигама и финансијским извештајима више исказала приходе по основу
учешћа у редовном раду локалних самоуправа у износу 112 хиљада динара и у истом
износу више исказала вишак прихода над расходима, супротно одредбама чл. 7. и 8.
Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању политичких активности.
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Неевидентирани изводи текућих рачуна и приходи
У поступку ревизије, на основу достављене документације, утврђено је да Партија
уједињених пензионера Србије у књиговодственим евиденцијама није евидентирала
уплате из буџета Aутономне покрајине Војводинe и локалних самоуправа по изводима
следећих текућих рачуна банака због чега су приходи по овом основу исказани у
мањем износу од 138 хиљада динара.
Табела 6: Преглед неевидентираних извода
Рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Одбор
Велико Градиште
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Ивањица
Ивањица
Ивањица
Ивањица
Ивањица
Ивањица
Нови Сад ПО
Нови Сад ПО
Нови Сад ПО
Нови Сад ПО
Нови Сад ПО
Нови Сад ПО
Укупно:

Банка
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Комерцијална
Војвођанска
Војвођанска
Војвођанска
Војвођанска
Војвођанска
Војвођанска

Број извода
15
17
13
20
30
28
26
24
22
19
147
136
124
111
99
87

Датум извода
16.10.2015.
05.10.2015.
17.07.2015.
31.12.2015.
10.12.2015.
06.11.2015.
09.10.2015.
09.09.2015.
06.08.2015.
10.07.2015.
30.12.2015
08.12.2015
09.11.2015
09.10.2015.
09.09.2015.
06.08.2015.

у 000 динара
Износ
35
3
2
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
34
33
138

Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије у пословним књигама није евидентирала
приходе од локалних самоуправа и аутономне покрајине Војводине у укупном износу од
138 хиљада динара, због чега су у финансијским извештајима мање исказани приходи и
мање исказан вишак прихода над расходима, супротно одредбама чл. 7. и 8. Закона о
рачуноводству и члана 27. Закона о финансирању политичких активности.
Непотпуна документација
У поступку ревизије, увидом у књиговодствену документацију утврђено је да поједини
одбори Партије уједињених пензионера Србије, уз прегледе које су достављали
централи нису достављали потпуну пратећу документацију.
Табела 7: Преглед одбора који нису доставили пратећу документацију за евидентирање прихода из
јавних извора за прву половину 2015. године
Одбор
Ужице
Чока
Пећинци
Краљево
Вршац
Панчево
Шид
Бачка Паланка
Укупно:

у 000 динара
Износ
44
7
7
45
16
41
14
8
181
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Табела 8: Преглед одбора који нису доставили пратећу документацију за евидентирање прихода из
јавних извора за другу половину 2015. године
Одбор
Чока
Врање
Србобран
Вршац
Ковачица
Панчево
Укупно:

у 000 динара
Износ
9
54
27
17
16
91
213

Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије евидентирала је приходе од јединица локалне
самоуправе на основу прегледа, без веродостојне рачуноводствене исправе у укупном
износу од 394 хиљада динара, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
ПРИВАТНИ ИЗВОРИ:
1) Приходи од прилога физичких лица
Током 2015. године Партија уједињених пензионера Србије евидентирала је у својим
пословним књигама приходе по основу прилога физичких лица у износу од 214 хиљада
динара.
Одбор
Нови Београд
Панчево
Сурчин
Лазаревац
Александровац
Укупно:

у 000 динара
Износ
36
45
24
72
37
214

Од укупног износа исказаних прихода по основу прилога физичких лица у износу од
214 хиљада динара, за 69 хиљада динара нису достављене изјаве физичких лица према
одредбама члана 9. став 3. Закона о финансирању политичких активности. Одредбе
члана 9. став 3. Закона о финансирању политичких активности прописују да је давалац
прилога дужан да, најкасније у року од три дана од дана давања прилога, достави
политичком субјекту своју изјаву да није прекорачио максималну вредност давања из
члана 10. ст. 1. и 2. овог закона.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није од даваоца прилога узела изјаве да нису
прекорачили максималну вредност давања, супротно одредбама члана 9. став 3.
Закона о финансирању политичких активности.
Неновчани прилог физичког лица Партији уједињених пензионера Србије у износу од
72 хиљада динара није објављен на интернет презентацији иако прелази износ
просечне месечне зараде, супротно одредбама члана 10. став 4. Закона о финансирању
политичких активности.
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Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није на својој интернет презентацији објавила
износ прилога преко просечне месечне зараде у Републици Србији, супротно одредбама
члана 10. став 4. Закона о финансирању политичких активности.
Неевидентирани неновчани прилози
У поступку ревизије на основу достављене документације утврђено је да је физичко
лице дало неновчани прилог тако што је платило закуп у име и за рачун општинског
одбора Лазаревац у 2015. години у укупном износу од 144 хиљада динара.
Увидом у књиговодствену документацију Партије уједињених пензионера Србије
утврђено је да у пословним књигама није евидентиран неновчани прилог за другу
половину 2015. године у износу од 72 хиљада динара, супротно одредбама члана 27.
Закона о финансирању политичких активности и одредбама члана 7. Закона о
рачуноводству.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије није у својим пословним књигама евидентирала
неновчани прилог у износу од 72 хиљада динара, супротно одредбама члана 27. Закона
о финансирању политичких активности и члана 7. Закона о рачуноводству.
2) Приходи од чланарина
Чланарина је новчани износ који члан политичке странке редовно плаћа на начин и под
условима утврђеним статутом или другим општим актом политичке странке што је
прописано чланом 8. став 1. Закона о финансирању политичких активности.
Приходи од чланарина и чланских доприноса евидентирани у пословним књигама
Партије уједињених пензионера Србије за 2015. годину у укупном износу од 3.302
хиљада динара се односе на чланарине које су уплатила физичка лица. Висина, начин
плаћања и евидентирање чланарина чланова Партије уједињених пензионера Србије
регулисано је Правилником о чланаринама од децембра 2012. године.
Партија уједињених пензионера Србије, супротно члану 15. Статута, не поседује
евиденције о плаћању чланарине које воде општински одбори и из којих би се
недвосмислено утврдило лице и категорија члана прописана чл. 2. и 3. Правилника за
уплату чланарине, као и лица која нису извршила обавезу уплате чланарина Партији
уједињених пензионера Србије насталу учлањењем. Такође општински одбори не воде
ни посебну евиденцију о ослобађању или умањењу висине чланарине супротно члану
4. Правилника.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије не води евиденције о плаћању чланарине, нити
поседује посебне евиденције о ослобађању или умањењу чланарине по општинским
одборима, супротно члану 15. Статута и члану 4. Правилника о чланаринама.
Ризик
Уколико Партија уједињених пензионера Србије не успостави евиденцију о уплати
чланарина, постоји ризик од исказивања прихода по основу чланарина супротно
прописима.
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Препорука 4:
Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да успостави евиденцију о
уплати чланарина.
У поступку ревизије утврђено је да поједини одбори примају готовинске уплате
чланарина у износу већем од хиљаду динара на годишњем нивоу супротно члану 8.
став 2. Закона о финансирању политичких активности и члану 6. Правилника о
чланарини, којима је прописана обавеза члана политичке странке да уплату чланарине
врши искључиво са свог текућег рачуна.
Чланом 8. став 4. Закона о финансирању политичких активности прописано је да је
овлашћено лице дужно да износ чланарине који је плаћен у готовини уплати на текући
рачун политичке странке у року од седам дана од дана издавања признанице.
Примери утврђених неправилности:
(1) Покрајински одбор Војводине у 2015. години примио је две чланарине у
укупном износу од 10 хиљада динара у готовини на текући рачун (шифра
плаћања 189),
(2) Општински одбор Звездара у 2015. години примио је две чланарине у укупном
износу од пет хиљада динара преко благајне, без издавања признаница,
(3) Општински одбор Раковица је 30. августа 2015. године примио чланарину у
износу од две хиљаде динара и исти износ уплатио на текући рачун 28.
септембра 2015. године, односно 29 дана након уплате у благајну.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је у више одбора примила уплате годишњих
чланарина у готовини у износу већем од хиљаду динара, а одређене чланарине није
уплаћивала на текући рачун у прописаном року од седам дана, супротно члану 8. став
2. и став 4. Закона о финансирању политичких активности и супротно члану 6.
Правилника о чланарини.
Чланом 8. став 3. Закона о финансирању политичких активности је прописано да
чланарина чији износ не прелази 1.000 динара на годишњем нивоу може се платити у
готовини или путем уплатнице. Ако се чланарина плаћа у готовини, овлашћено лице
политичке странке дужно је да изда признаницу о примљеној чланарини. Признаницу
потписује члан политичке странке који је чланарину уплатио и овлашћено лице
политичке странке.
Политичка странка је дужна да чланарину која је примљена супротно члану 8. став 3.
Закона о финансирању политичких активности уплати на рачун буџета Републике
Србије у року од 15 дана од дана пријема чланарине као што је прописано чланом 15.
став 2. Закона о финансирању политичких активности у делу Обавеза уплате
незаконито стечених средстава.
У поступку ревизије утврђено је да поједини одбори приликом уплате чланарина у
износу мањем од 1.000 динара у благајну:
(1) нису издавали признанице члановима,
(2) нису издавали признанице појединачним члановима партије, већ збирно за више
чланова и

48

(3) нису уплатили на рачун буџета чланарину која је примљена супротно члану 8.
став 3. Закона о финансирању политичких активности.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је у више одбора примила уплате годишњих
чланарина у благајну које није документовала на начин прописан чланом 8. став 3.
Закона о финансирању политичких активности и исте није уплатила на рачун буџета
Републике Србије, супротно члану 15. став 2. истог Закона.
Препорука 5:
Препоручује се Партији уједињених пензионера Србије да средства стечена супротно
одредбама члана 8. став 3. Закона о финансирању политичких активности уплати на
рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема.
Партија уједињених пензионера Србије је чланарине примљене супротно одредбама
члана 8. став 3. Закона о финансирању политичких активности у укупном износу од 15
хиљада динара уплатила 28. октобра 2016. године на рачун буџета Републике Србије.
Двоструко евидентирани приходи
У поступку ревизије утврђено је да је Партија уједињених пензионера Србије два пута
евидентирала приходе остварене у Сремској Митровици у првих шест месеци 2015.
године и то:
(1) приходе од чланарина у износу од 111 хиљада динара и
(2) приходе из буџета града у износу од 18 хиљада динара.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је два пута евидентирала приходе у укупном
износу од 129 хиљада динара и то: од чланарина у износу од 111 хиљада динара и од
локалне самоуправе у износу од 18 хиљада динара, због чега су у финансијским
извештајима исказани већи приходи и већи вишак прихода над расходима за исти
износ, супротно одредбама чл. 7. и 8. Закона о рачуноводству и члана 27. Закона о
финансирању политичких активности.
6.2.2. Трошкови материјала и енергије (група рачуна 51)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Трошкови материјала и енергије
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови једнократног отписа алата
Свега

1.051
2.982
153
4.186

2.075
5.749
0
7.824

Од укупно исказаних трошкова материјала у износу од 1.051 хиљада динара, највећи
део се односи утрошени канцеларијски материјал у износу од 759 хиљада динара.
Трошкови горива и енергије у износу од 2.982 хиљада динара се односе на утрошену
електричну енергију у износу од 1.684 хиљада динара, утрошене нафтне деривате у
износу од 679 хиљада динара и др.
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6.2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група
рачуна 52)
у 000 дин
31.12.2015. 31.12.2014.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трош. пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет посл.
Трошкови накнада по уговору о делу
Трош. накнада по уговору о приврем. и повременим посл.
Трош. накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
Остали лични расходи и накнаде
Свега

8.505
1.262
3.172
390
446
6.881
20.656

2.590
464
2.249
8.343
120
14.942
28.708

Трошкови зарада на дан 31. децембра 2015. године износе 20.656 хиљада динара и
мањи су за 8.052 хиљада динара односно за 28% у односу на 2014. годину.
Зараде и накнаде зарада се обрачунавају у складу са Законом о раду15 и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у стручној служби Партије уједињених
пензионера Србије.
Партија уједињених пензионера Србије не поседује интерни општи акт којим би се
уредили радни односи за све запослене.
1) Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
На дан 31. децембра 2015. године Партија уједињених пензионера Србије је имала 11
запослених лица од којих су четири лица запослена на неодређено време, док је
осталих седам запослено на одређено време.
Просечна месечна зарада по запосленом у Партији уједињених пензионера Србије у
2015. години износи 74 хиљада динара (бруто), односно 48 хиљада динара (нето),
обрачуната као дванаестомесечни просек.
Елементи уговора о раду
Увидом у досијеа запослених и уговоре о раду које је Партија уједињених пензионера
Србије закључила са седам лица запослених на одређено време, утврђено је да
наведени уговори не садрже елементе прописане одредбама члана 33. став 1. тач. 1, 3,
5, 7, 9. и 12. Закона о раду (недостају назив и седиште послодавца, врста и степен
стручне спреме, односно образовање запосленог који су услов за обављање послова за
које се закључује уговор о раду, основ за заснивање радног односа на одређено време,
место рада, радно време - пуно, непуно или скраћено, као и рокови за исплату зараде и
других примања на која запослени има право). Такође, у уговоре о раду нису унети ни
датум ни место закључења уговора, нити су означени деловодним бројем са датумом
завођења.
Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је закључила уговоре о раду са седам лица
запослених на одређено време, а да уговори не садрже прописане елементе, супротно
одредбама члана 33. став 1. тачке 1, 3, 5, 7, 9 и 12. Закона о раду.
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Партија уједињених пензионера Србије је накнадно, уз Образложени приговор,
доставила уговоре усклађене са прописима тако што исти садржи све прописане
елементе из члана 33. став 1. тачке 1, 3, 5, 7, 9. и 12. Закона о раду.
Више исплаћене зараде
Запосленим лицима на одређено време је у току 2015. године исплаћено укупно 420
хиљада динара више, нето, односно 559 хиљада динара, бруто, у односу на уговорене
износе, супротно одредбама члана 8. Закона о рачуноводству.
Табела 9: Разлика између исплаћеног и уговореног бруто износа за лица запослена на одређено време у
периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. године
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Опис посла
Организација рада у
седишту партије
Технички секретар
Одржавање возног
парка
Хигијеничар, кафе
куварица
Координација рада
подручних јединица
Одржавање рада на
терену
Одржавање возила

Уговорен
бруто износ

Период
12 месеци

01.01.2015.

945

1.024

79

24 месеца

01.01.2015.

692

771

79

24 месеца

01.01.2015.

377

456

79

24 месеца

01.01.2015.

456

535

79

12 месеци

01.01.2015.

692

771

79

24 месеца

01.01.2015.

929

1.008

79

12 месеци

01.01.2015.

494

580

86

4.586

5.145

559

Укупно:

Исплаћен
бруто износ

у 000 динара
Више
исплаћено

Ступање
на рад

Налаз:
Запосленим лицима на одређено време је без веродостојне рачуноводствене исправе у
току 2015. године исплаћен износ од 559 хиљада динара, супротно одредбама члана 8.
Закона о рачуноводству.
2) Трошкови накнада по уговору о делу
Од укупно исказаних трошкова накнада по уговору о делу у износу од 3.172 хиљада
динара највећи део се односи на исплате по шест уговора закључена са три извршиоца
у износу 2.829 хиљада динара.
3) Остали лични расходи и накнаде
Од укупно исказаних осталих личних расхода и накнада у износу од 6.881 хиљада
динара највећи део се односи на накнаде трошкова запосленим на службеном путу у
износу од 5.178 хиљада динара, трошкове дневница у износу од 623 хиљада динара и
др.
Неевидентирани трошкови зарада
У поступку ревизије је утврђено да је општински одбор Раковица Партије уједињених
пензионера Србије без одлуке органа странке и правног основа (уговора ван радног
односа) ангажовао три лицa којима је исплаћено у готовини из благајне 126 хиљада
динара.
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Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је без закљученог уговора или другог писаног
документа извршила исплату накнаде за рад за три лица у укупном износу од 126
хиљада динара.
Партија уједињених пензионера Србије је извршила обрачун и уплату пореза на остале
– друге приходе физичких лица дана 10. новембра 2016. године на износ од 126 хиљада
динара.
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 сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Свега

2.247
885
3.224
1
3.432
941
10.730

2.663
1.154
4.150
18.918
693
27.578

Трошкови производних услуга исказани су на дан 31. децембар 2015. године у износу
од 10.730 хиљада динара, од чега се најзначајнији износ односи на трошкове рекламе и
пропаганде у укупном износу од 3.432 хиљада динара, трошкове закупнина у износу од
3.224 хиљада динара, трошкове транспортних услуга у износу 2.247 хиљада динара
који се тичу трошкова ПТТ услуга и услуга интернета, трошкова превоза и др.
1) Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови рекламе и пропаганде исказани су у износу од 3.432 хиљада динара од чега
се најзначајнији износ односи на добављача рекламног материјала и услужног
штампања Marketing Press d.o.o. Београд за 2015. годину у износу од 674 хиљада
динара са којим је Партија уједињених пензионера Србије закључила Уговор о продаји
од 10. фебруара 2014. године.
2) Трошкови закупнина
Трошкови закупнина исказани су у укупном износу од 3.224 хиљада динара и односе
се на:
-

трошкове закупнина пословног простора у износу од 2.855 хиљада динара,
трошкове закупнина пословног простора од правних лица и предузетника у
износу од 250 хиљада динара,
трошкови закупнина паркинга у износу од 119 хиљада динара.

Увидом у евиденције утврђено је да је Партија уједињених пензионера Србије у 2015.
години имала укупно 185 активних одбора.
Од укупног броја наведених одбора, за 43 одбора постоји правни основ за коришћење
пословних просторија, од чега:
- за 16 одбора партије постоји основ коришћења просторија без накнаде,
- за 22 одбора евидентирани су трошкови закупа у складу са важећим уговорима
о закупу, од чега уступање пословне просторије у два одбора у складу са
одредбама уговора о закупу представља донацију физичког лица,
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-

за пет одбора странке постоји правни основ за коришћење пословних
просторија, али у пословним књигама нису евидентирани трошкови закупа.

Укупно 16 одбора користи пословне просторије без обавезе накнаде закупа, од којих је
Уговор о изнамљивању пословног простора закључен дана 10. маја 2013. године у
Великом Градишту између Партије уједињених пензионера Србије, Општински одбор
Велико Градиште и Савеза пензионера Србије – Удружења пензионера општине
Велико Градиште, супротно члану 12. Закона о финансирању политичких странака,
којим је прописана забрана финансирања политичког субјекта од стране удружења и
других недобитних организација.
Без правног основа евидентирани су трошкови на име закупа пословних просторија за
седам одбора, а за преосталих 135 одбора не постоји правни основ за коришћење
пословних просторија нити су за исте евидентирани трошкови.
Налаз:
1) Одбор Велико Градиште је примио неновчани прилог од Удружења пензионера
општине Велико Градиште по основу коришћења пословног простора без
накнаде, супротно одредбама члана 12. Закона о финансирању политичких
активности којим је забрањено финансирање политичког субјекта од стране
удружења и других недобитних организација.
2) Партија уједињених пензионера Србије је евидентирала трошкове закупа
пословних просторија за седам одбора: Баточина, Гаџин Хан, Крушевац, Мали
Иђош, Сремски Карловци, Велика Плана и Сурчин без веродостојне
рачуноводствене исправе, супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
3) Партија уједињених пензионера Србије није евидентирала трошкове закупа
пословних просторија по уговорима о закупу за одборе: Ариље, Бор,
Пландиште, Лебане и Сента.
6.2.5. Трошкови амортизације (група рачуна 54)
31.12.2015.
Трошкови амортизације
Опрема
745
Свега
745
6.2.6. Нематеријални трошкови (група рачуна 55 осим 557)

Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Свега

у 000 динара
31.12.2014.
452
452

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

5.158
5.380
131
760
417
809
12.655

3.035
7.633
112
913
534
425
12.652

Трошкове непроизводних услуга у износу 5.158 хиљада динара чине:
- трошкови стручног образовања у износу од 2.351 хиљада динара,
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-

трошкови књиговодствених услуга у износу од 2.122 хиљада динара,
и остало у износу од 685 хиљада динара.
1) Трошкови стручног усавршавања

Партија уједињених пензионера Србије је у годишњем финансијском извештају за
2015. годину (образац И-1) исказала трошкове стручног усавршавања и
оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством у износу од 2.351 хиљада
динара, у складу са захтевима члана 19. Закона о финансирању политичких активности.
У складу са одредбама поменутог закона политичка странка је дужна да за стручно
усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством користи
средства у износу од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на
годишњем нивоу, из јавних извора.
Од укупног износа трошкова стручног усавршавања и оспособљавања, међународне
сарадње и рада са чланством у износу од 2.351 хиљада, део од 96 хиљада динара
односи се на документоване трошкове за стручно оспособљавање и међународну
сарадњу, док за износ од 2.255 хиљада динара не постоји валидна документација као
основ за евидентирање наведених трошкова.
Партија уједињених пензионера Србије је евидентирала обавезе за стручно
усавршавање на терет трошкова у износу од 2.255 хиљада динара без валидне
рачуноводствене исправе, супротно члану 8. Закона о рачуноводству. Услед наведеног
Државној ревизорској институцији није пружен доказ да је странка поступила у складу
са чланом 19. Закона о финансирању политичких активности.
Налаз:
Нисмо се уверили да је Партија уједињених пензионера Србије за стручно
усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством искористила
износ од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу,
из јавних извора у смислу члана 19. Закона о финансирању политичких активности,
јер су трошкови стручног усавршавања и обавезе у износу од 2.255 хиљада динара
исказани без веродостојне рачуноводствене исправе, супротно члану 8. Закона о
рачуноводству.
Партија уједињених пензионера Србије је накнадно уз Образложени приговор на Нацрт
извештаја доставила копију уговора са Агенцијом за комуникације и односе с јавношћу
„Media Logistic“ из Београда од 15. јануара 2015. године, а у вези са едукацијом
чланова из области медија и савремених комуникација. Такође, достављени су рачуни
од 22. априла 2016. године и 15. јуна 2016. године за услуге по поменутом уговору.
Чланом 5. Уговора регулисано је да ће у току 2016. године Партија уједињених
пензионера Србије Агенцији „Media Logistic“ на основу достављених рачуна исплатити
укупно 2.255 хиљада динара.
2) Трошкови услуга књиговодства
Пружаоц услуге
1. Биланс консалтинг
2. Метеор консалтинг
3. СМ Модус - Чукарица
4. трошкови услуга књиговодства Рума
5. трошкови услуга књиговодства Темерин
Укупно

Трошак 2015. год.
1.843
214
36
24
5
2.122

Период ангажовања
01.01.2015.-30.09.2015.
30.09.2015.-31.12.2015.
01.01.2015.-31.12.2015.
01.01.2015.-31.12.2015.
01.01.2015.-31.12.2015.
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Трошкови књиговодствених услуга у 2015. години износе укупно 2.122 хиљада динара
и односе се на трошкове вођења пословних књига Партије уједињених пензионера
Србије, трошкове израде извештаја за потребе Агенције за борбу против корупције,
трошкове сачињавања редовних финансијских извештаја и др.
Књиговодствене услуге за период од 30. септембра 2015. године - 31. децембра 2015.
године у износу од укупно 117 хиљада динара евидентиране су као трошак 2015.
године, иако је у фактурама наведено да се трошкови односе на 2016. годину.
Налаз:
Трошкови књиговодствених услуга који се односе на 2016. годину у износу од 117
хиљада динара признати су у пословним књигама Партије уједињених пензионера
Србије као трошкови 2015. године, услед чега су расходи у 2015. години увећани за
наведени износ.
6.2.7. Приходи од финансијске имовине (група рачуна 66)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Приходи од финансијске имовине
Приходи од финансијске имовине
Свега

2.018
2.018

3.347
3.347

Приходи од финансијске имовине у 2015. години износе укупно 2.018 хиљада динара и
највећим делом се односе на приходе од камата по основу орочених депозита и по
основу камата на депозите по виђењу у укупном износу од 1.063 хиљада динара и
позитивне курсне разлике у износу од 955 хиљада динара и др.
6.2.8. Финансијски расходи (група рачуна 56)
у 000 динара
31.12.2015. 31.12.2014.
Финансијски расходи
Расходи камата
Расходи по основу реализованих курсних разлика
Остали финансијски расходи
Свега

73
288
1
362

0
0
2
2

Расходи камата у износу од 73 хиљада динара се односе на плаћене камате у 2015.
години по основу финансијског лизинга.
Реализоване курсне разлике у износу од 288 хиљада динара се односе на негативне
курсне разлике обрачунате на финансијске пласмане у износу од 272 хиљада динара и
негативне курсне разлике по основу финансијског лизинга у износу од 16 хиљада
динара.
6.2.9. Остали приходи (група рачуна 67 и 68, осим 683 и 685)

Остали приходи
Остали непоменути приходи
Свега

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

36
36

0
0
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Остали непоменути приходи у износу од 36 хиљада динара се односе на попусте које
Београдске електране д.о.о., Београд одобравају по основу уредно измирених обавеза
за утрошену топлотну енергију.
6.2.10. Остали расходи (група рачуна 57 и 58 осим 583 и 585)

Остали расходи
Остали непоменути расходи
Свега

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

49
49

385
385

Остали расходи у износу од 49 хиљада динара се односе на износе који су наплаћени
по основу принудне наплате са текућих рачуна Партије уједињених пензионера Србије.
6.2.11. Вишак прихода над расходима, ефекти промена рачуноводствених
политика и исправка грешака из ранијих година

Вишак прихода над расходима, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих
година
Вишак прихода над расходима, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих
година
Свега

31.12.2015.

у 000 динара
31.12.2014.

517
517

4.704
4.704

Вишак прихода над расходима, ефекти промена рачуноводствених политика и
исправка грешака из ранијих година у износу од 517 хиљада динара представља нето
ефекат накнадно утврђених прихода у износу од 633 хиљада динара и расхода у износу
од 116 хиљада динара из ранијих година који нису материјално значајни.
6.2.12. Нето вишак прихода над расходима
У финансијским извештајима за 2015. годину je исказан нето вишак прихода над
расходима текуће године у износу од 5.973 хиљада динара.
7. НЕДОКУМЕНТОВАНИ ТРОШКОВИ
У поступку ревизије утврђено је да је Партија уједињених пензионера Србије у 2015.
години у својим пословним књигама исказала трошкове у износу од 616 хиљада динара
без веродостојне рачуноводствене исправе супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
У наставку је дат преглед:
Назив одбора
Апатин
Укупно:
Бачка Паланка
Укупно:
Варварин
Укупно:

Врста трошка
Путни трошкови
Трошкови горива
ПТТ услуге

Износ
13.800,00
13.800,00
9.437,38
901,68

Ситан инвентар и опрема мање вредности

10.339,06
9.324,00
9.324,00
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Житорађа

Путни трошкови

10.590,00

Путни трошкови
ПТТ услуге
Реклама и пропаганда
Трошкови репрезентације

10.590,00
2.039,00
5.750,00
13.248,00
10.963,00

Путни трошкови
ПТТ услуге
Комуналне услуге
Канцеларијски материјал
Банкарске провизије
Административне и друге таксе
Трошкови фотокопирања
Трошкови репрезентације
Трошкови едукације
Непоменути трошкови

32.000,00
79.115,00
19.616,00
5.152,00
952,00
4.480,00
12.809,00
1.333,00
37.763,00
13.300,00
9.106,00

Укупно:
Крагујевац

Укупно:

Краљево

Укупно:
Крупањ

Укупно:
Лебане

Путни трошкови
Трошкови горива
Банкарске провизије
Непоменути трошкови (одржавaње просторије)
Путни трошкови

38.115,00
13.000,00

Путни трошкови
ПТТ услуге
Реклама и пропаганда
Ситан инвентар
Административне и друге таксе
Трошкови репрезентације
Трошкови едукације
Непоменути трошкови

13.000,00
87.895,00
220,00
4.000,00
11.345,00
1.050,00
20.000,00
11.000,00
10.100,00

Укупно:

Медвеђа

Укупно:

Младеновац

Путни трошкови
Телефон, интернет, поштанске услуге
Канцеларијски материјал
Банкарске провизије
Трошкови фотокопирања
Трошкови репрезентације
Непоменути трошкови

Укупно:

Палилула

183.626,00
20.000,00
5.000,00
3.115,00
10.000,00

Путни трошкови
Трошкови горива
Таксе и услуге
Телефон и интернет
Административне и друге таксе
Канцеларијски материјал

145.610,00
20.204,00
2.800,00
950,00
1.960,00
1.700,00
2.900,00
2.500,00
33.014,00
7.390,00
999,98
2.000,00
2.862,00
639,00
5.220,00
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Ситан инвентар
Трошкови фотокопирања
Трошкови репрезентације
Укупно:
Сремска Митровица

32.328,63
Путни трошкови

Укупно:

81,00

Банкарске провизије

1.730,00

Трошкови рекламе - промоције

1.100,00

Укупно:

Шабац

48.660,00
48.660,00

Телефон, интернет, поштанске услуге
Чока

1.500,00
2.951,00
8.766,65

2.911,00
Путни трошкови

22.751,00

Трошкови горива

6.724,00

Банкарске провизије

3.685,00

Трошкови репрезентације

10.000,00

Укупно:

43.160,00

Укупно:

616.477,69

Налаз:
Партија уједињених пензионера Србије је у 2015. години у својим пословним књигама
исказала трошкове у износу од 616 хиљада динара без веродостојне рачуноводствене
исправе, супротно члану 8. Закона о рачуноводству.
8. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ / СУДСКИ СПОРОВИ
Статус судских спорова
Партија уједињених пензионера Србије у 2015. години није водила ниједан судски
спор као активно легитимисана страна.
Против Партије уједињених пензионера Србије у току су четири поступка пред
прекршајним судовима у Београду која су покренута по захтеву Агенције за борбу
против корупције због прекршаја у вези са Законом о финансирању политичких
активности.
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1. БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2015. године
ПОЗИЦИЈА
АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
ОБРТНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ПАСИВА
УЛОЗИ
УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНА ПАСИВА

- у хиљадама динара
Износ
Износ
31.12.2015. 31.12.2014.
5.383

41.520

4.445
938
66.819
1.235
580
65.004
72.202

3.099
38.421
26.446
1.423
813
24.195
15
67.966

67.066

886

67.066

886

1.129
2.379
803
665
160
72.202

120
6.460
65
230
60.205
67.966
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2. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године

ПОЗИЦИЈА

- у хиљадама динара
Износ
Износ
31.12.2015. 31.12.2014.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.
ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ
ПРИХОДИ)
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА

52.945
3.302
49.641
2
48.972
4.186

69.732
3.726
66.006

20.656
10.730
745
12.655
3.973

28.708
27.578
452
12.652

77.214
7.824

7.482
2.018
362
1.656
36
49

3.347
2
3.345
385

5.616
4.522

517
6.133
160
5.973

4.704
182
182

62

