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Брoj:435/19-IV 

 

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ 

НОВИ САД 

 

МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја политичког субјекта Народни покрет 

Динара-Дрина-Дунав из Новог Сада, који обухватају биланс стања на дан 31.12.2019. године, биланс 

успеха за годину која се завршава на тај дан као и годишњи финансијски извештај на обрасцу И-1 

политичког субјекта Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, који обухвата опште податке,  имовину, 

капитал и обавезе са стањем на дан 31. децембра 2019. године, приходе политичког субјекта и 

расходе политичког субјекта за годину која се завршава на тај дан. Годишњи финансијски извештај је 

припремљен у складу са захтевима Закона о финансирању политичких активности (Сл. Гласник РС 

бр. 43/11, 123/14 и 88/2019), у форми и садржини прописаној одредбама Правилника о евиденцијама 

и извештајима политичког субјекта (Сл. Гласник РС бр. 7/2016), донетог од стране Агенције за борбу 

против корупције. 

 

Одговорност руководства 

 

Руководство Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, је одговорно за припрему и истиниту 

презентацију годишњег финансијског извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у 

Републици Србији и одредбама Закона о финансирању политичких активности, Правилника о 

евиденцијама и извештајима политичког субјекта 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.  

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима и годишњем 

финансијском извештају на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са 

Међународним стандардима ревизије (МСР) - МСР 800: Специјална разматрања - Ревизије 

финансијских извештаја припремљених у складу са оквирима специјалне намене и Законом о 

ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да 

ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да годишњи 

финансијски извештај не садржи материјално значајне погрешне исказе.   

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и  

обелодањивањима у годишњем финансијском извештају. Избор поступака је заснован на просуђивању 

ревизора, укључујући процену ризика материјално значајног погрешног исказа у годишњем 

финансијском извештају, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 

ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну 

презентацију годишњег финансијског извештаја, у циљу осмишљавања ревизорских поступака које су 

одговарајуће у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система 

интерних контрола Народни покрет Динара-Дрина-Дунав. Ревизија, такође, укључује оцену 

примењених рачуноводствених политика и прихватљивост процена које је извршило руководство 

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, као и оцену опште презентације годишњег финансијског 

извештаја. 

 



 

 

 

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ 

НОВИ САД 

 

МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-наставак 

 

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 

солидну основу за изражавање нашег мишљења. 

 

Мишљење  

 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји и годишњи финансијски извештај истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује имовину, капитал и обавезе 

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, на дан 31. децембра 2019. године, као и њене приходе и 

расходе за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о финансирању политичких 

активности, Правилника о евиденцијама и извештајима политичког субјекта и рачуноводственим 

прописима Републике Србије. 

 
 

 
 

 

У Новом Саду, 04.05.2020. годинe 

    

                                                                                            Маринковић Јован 

 

                                        _____________________ 

                                      Oвлашћени ревизор 
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НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ 

НОВИ САД 

 

 

ДОДАТНА ОБЕЛОДАЊИВАЊА 

 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Политичка странка Народни покрет Динара-Дрина-Дунав уписана је у Регистар политичких странака 

број 00-00-00069/2015-13 од 01.10.2015. године. 

Седиште Народни покрет Динара-Дрина-Дунав  је у Новом Саду, Мирослава Антића 8. 

Лице овлашћено да заступа и представља Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је Томислав Бокан из 

Новог Сада.  

Порески идентификациони број: 109213420 

Матични број: 08956600 

Шифра делатности: 9492 – Делатност политичких организација 

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству 

разврстано у микро правно лице. 

На дан састављања извештаја Народни покрет Динара-Дрина-Дунав нема запослених. 

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

 

Финансијски извештаји о којима извештавамо су састављени у складу са Законом о рачуноводству и 

прописима донетим на основу тог закона, односно у складу са Правилником о начину признавања, 

вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима 

микро и других правних лица („Службени гласни РС“ број 62/13) и применом рачуноводствених 

политика изнетих у напомени 3. овог извештаја као и на основу Правилника о евиденцијама и 

извештајима политичког субјекта (Сл. Гласник РС бр. 7/2016), донетог од стране Агенције за борбу 

против корупције. 
 

2.1. Функционална и извештајне валута 

 

Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама РСД. РСД представља функционалну и 

извештајну валуту. 

 

Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама РСД важећим на дан билансирања - 

31.12.2019. године. 

 

Упоредни подаци приказани су у хиљадама РСД важећим на дан 31.12.2018. године. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

(а) Правила процењивања - основне претпоставке 

 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности). 

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају 

у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 

извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја пружају информације не само о 

пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем готовине, већ такође и 

о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и ресурсима који представљају готовину која ће 

бити примљена у будућем периоду. 

 

 



 

 

 

(б) Признавање елемената финансијских извештаја 

 

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске користи притицати и 

када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано 

измери. 

 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 

користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити 

може поуздано да измери. 

 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с 

повећањем средстава или смањењем обавеза које могу да се поуздано измере, односно да признавање 

прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза. 

 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано са 

смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да признавање 

расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава. 

 

(ц) Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи; трошкови амортизације и остали пословни расходи. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

- Расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи 

које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери; 

- Расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности); 

- Када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 

- Расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 

којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 

признавање у билансу стања као средство; 

- Расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства. 

 

 

4. ДОДАТНА ПРИКАЗИВАЊА И ОБЕЛОДАЊИВАЊА 

 

4.1. Новчана средства 

 

Промет новчаних средстава се у 2019. години обављао преко текућег рачуна отвореног код Банка 

Интеса Нови Сад 160-440596-10 кao и преко подрачуна Управе за трезор 840-16939763-12 

 

                                                                                                                                                          (У 000 РСД) 

Укупно Промет дуговни 

2019. год. 

Промет потражни 

2019. год 

Стање на дан 

31.12.2019. 

Стање на дан 

31.12.2018. 

Управе за трезор 94 87 37 30 

Банка Интеса  55 54 1 0 

Укупно 149 141 38 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Пасивна временска разграничења 
 
                                                                                                                                             (У 000 РСД) 

Опис 31.12.2019. 31.12.2018. 

Одложени приходи и примљене донације  38 30 

Укупно 38 30 

 

На овом рачуну се исказују примљене донације и државна давања.  

 

 

4.3. Пословни приходи 

 

                                                                                                                         (У 000 РСД) 

  Опис 31.12.2019. 31.12.2018. 

Приходи из буџета 87 87 

Приходи од донација 53 76 

Приходи од чланарина 1 0 

Укупно 141 163 

 

 

4.4. Трошкови производних услуга 

 

                                                                                                                         (У 000 РСД) 

  Опис 31.12.2019. 31.12.2018. 

Трошкови закупнина 19 14 

Укупно 19 14 

 

 
4.5. Нематеријални трошкови 

 

                                                                                                                         (У 000 РСД) 

  Опис 31.12.2019. 31.12.2018. 

Књиговодствене услуге 36 39 

Услуге ревизије 70 70 

Регистрација домена 0 16 

Стручно усавршавање 0 6 

Трошкови платног промета 5 11 

УСБ токен 3 0 

Трошкови хигијене 7 7 

Укупно 121 149 

 
 

 

 

 

 

 



Hapo4Hu norcper ,{uxapa-flpana-fuuaa, na aax 31.12.2019. r-oat-tHe, ueua onrepeheaa Ha ocHoBy Kpeanra

H Xl.{rroTeKa, HHTH hMa CyACKHX CnOpOBa H aHftDr(OBaHuX aABOKaTa.

Y Hoeol,f Cary, 3 1.12.2019. ki zastup n
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