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PREDUZEĆE  ZA REVIZIJU  RAČUNOVODSTVENIH  IZVEŠTAJA 

VINČIĆ


 d.o.o.  NOVI  BEOGRAD 

Ул.  Народних  хероја,  бр. 23/I  
 

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  РЕВИЗИЈУ  И  ПРОЦЕНУ 
11 000  БЕОГРАД,   Ул.  Симина,  бр. 22/II  

 

 

       СОЦИЈАЛИСТИЧКА   ПАРТИЈА   СРБИЈЕ 

         БЕОГРАД  
 

 
    

 

     ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

 

Главном одбору Странке  “Социјалистичка партија Србије“, Београд   
 

 

Позитивно мишљење 
 

Обавили смо ревизију приложеног годишњег финансијског извештаја на обрасцу И-1 

политичког субјекта "Социјалистичка партија Србије", Београд (у даљем тексту: “Странка”), 

који обухвата опште податке,  имовину, улоге и обавезе са стањем на дан 31. децембра 2020. 

године, приходе политичког субјекта и расходе политичког субјекта за годину која се завршава 

на тај дан, као и образаца Биланс стања, Биланс успеха и Напомена уз финансијске извештаје 

за поменуту годину. Годишњи финансијски извештај је припремљен у складу са захтевима 

Закона о финансирању политичких активности ("Сл. Гласник РС" бр. 43/2011, 123/2014                   

и 88/2019), у форми и садржини прописаној одредбама  Правилника о евиденцијама                    

и извештајима политичког субјекта ("Сл. Гласник РС" бр. 7/2016), док су остали финансијски 

извештаји сачињени на основу Закона о рачуноводству ("Сл. Гласник РС" бр. 62/2013, 30/2018                      

и 73/2019- др.закон) и пратећих законских прописа. 

 

По нашем мишљењу годишњи финансијски извештај истинито и објективно, по свим 

материјално значајним питањима, приказује имовину, улоге и обавезе "Социјалистичка партија 

Србије", Београд на дан 31. децембра 2020. године, као и њене приходе и расходе за годину 

која се завршава на тај дан, у складу са Законом о финансирању политичких активности, 

Правилником о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају                          

и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта и рачуноводственим 

прописима Републике Србије. 

Основа за мишљење 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (ISA). Наше 

одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је 

насловљен Одговорност  ревизора  за ревизију финансијских извештаја.  Ми  смо  независни  

у односу на Странку у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за 

Међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Kodeks) и етичким захтевима који су 

релевантни за нашу ревизију приложених финансијских извештаја, и испунили смо наше 

друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и поменутим Кодексом. Сматрамо да 

су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше 

мишљење. 
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Остала питања 

 

У току 2020. године Државна ревизорска институција (ДРИ) извршила је ревизију 

финансијских извештаја и правилности пословања СПС за 2019. годину. Мишљење и налази су 

изнети у Извештају ДРИ број 400-951/2020-06/10 од 18.12.2020. године, по Приоритетима. 
 
Социјалистичка партија је поступила по налогу Државне ревизорске институције и предузела мере за 

отклањање неправилности, о чему је, у законском року, сачињен Извештај о откљањању неправилности 
број  0200-420/1, од 22.03. 2021. године који је прослеђен ДРИ (Одазивни извештај). Мере исправљања 

за отклањање преосталих недостатака су у току, а у складу са наложеним временским периодом из 

Извештаја ДРИ. 

 

Одговорност  руководства  Политичког  субјекта / Странке  за  годишњи финансијски  

извештај 

 

Руководство Политичког субјекта / Странке је одговорно за припрему и истиниту презентацију 

годишњег финансијског извештаја у складу са одредбама Закона о финансирању политичких 

активности, Правилника о евиденцијама и извештајима политичког субјекта и са 

рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле за које одреди 

да су потребне за припрему годишњег финансијског извештаја који не садржи материјално 

погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.  

 

Лица овлашћена за управљање овим политичким субјектом су одговорна за надгледање 

процеса финансијског извештавања Странке. 

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

Наш циљ је стицање  уверавања  у разумној мери  о  томе  да  финансијски  извештаји,  узети  

у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње 

или грешке; и издавање извештаја који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери 

означава висок  ниво  уверавања,  али  не  представља  гаранцију  да  ће  ревизија  спроведена 

у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе 

уколико они постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке 

и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или 

збирно утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских 

извештаја. 

 

Као део ревизије у складу са ISА стандардима, ми примењујемо професионално просуђивање 

и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, наш задатак је: 

- Идентификовање и процена  ризика  од  материјално   значајних   погрешних   исказа  

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; 

осмишљавање и обављање  ревизијских  поступака  који  су  прикладни  за  дате  

ризике;  и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа који ће обезбедити 

основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално 

значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него                           

за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да 

укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или 

заобилажење интерне контроле. 

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака  који  су  прикладни  у датим  околностима,  али  

не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола друштва. 
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- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања која је извршило руководство. 

- Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане 

основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација. 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време 

ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне евентуалне недостатке 

интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. 
 

Такође, обезбеђујемо лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо усклађени                                

са релевантним етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим 

односима и осталим питањима за која може разумно да се претпостави да утиче на нашу 

независност, и где је то могуће, о повезаним мерама заштите. 

Од питања која су саопштена лицима овлашћеним за управљање Странком, ми одређујемо 

која питања су била од највеће важности у ревизији финансијских извештаја за текући период 

и стога су кључна ревизијска питања. Ми описујемо ова питања у извештају ревизора, осим 

ако закон или регулатива искључује јавно обелодањивање о том питању или када, у изузетно 

ретким околностима, утврдимо да питање не треба да буде укључено у извештај ревизора, 

зато што је разумно очекивати да негативне последице буду веће него користи од такве 

комуникације. 

Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног 

ревизора је мр Светозар Винчић, дипл. оец.. 

 

 

Број:  01 – 43/1 – 2021 
 

Београду, 12. 04. 2021. године 
 

                  ОВЛАШЋЕНИ  РЕВИЗОР: 

                   мр Светозар Винчић, дипл. оец. 
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