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Већина парламентарних странака 2016. завршила је у минусу, а рекордер по
испражњеној страначкој каси је СПС, чији је салдо "у црвеном" чак 300 милиона динара.

  

  

То показују редовни годишњи финансијски извештаји које су странке биле дужне да до
јуче предају Агенцији за борбу против корупције.

  

У свим парламентарним странкама, за "Вечерње новости" кажу да су испоштовале тај
рок, али је на сајту Агенције досад "окачено" тек неколико годишњих извештаја.

  

Кад су подвукли црту прихода и расхода, минус су забележили и Двери, ДСС и ЛСВ.
Двери су годину завршиле "кратке" за 20 милиона динара, а ДСС и ЛСВ по 10 милиона
динара. Лигаши су од донација правних и физичких лица приходовали скоро девет
милиона динара, али ни то има није помогло да имају позитиван конто на крају 2016. 
  
  Негативан салдо имао је и СВМ, који је приходовао око 44,6 милиона динара, а расходи
су им били за четири милиона већи - 48,6 милиона. Они су се, осим буџетских примања,
финансирали и од прилога од око 1,4 милиона динара. Интересантно је да је међу
њиховим донаторима и један општински одбор социјалиста, који је на рачун СВМ
уплатио 103.000 динара. 

  

Рачуни демократа и ЛДП "замрзнути" су већ трећу годину. Према подацима Народне
банке Србије, ДС је у блокади 1.084 дана и то на износ од 79 милиона динара. Прошлу
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годину, према извештају који су поднели Агенцији, завршили су са минусом од 18
милиона динара. Либерали, по подацима НБС, дугују 22 милиона, а рачун им је у блокади
1.079 дана.

  

Директор социјалиста Дејан Бацковић каже, за "Новости", да је њихов минус нарастао
на 300 милиона на основу заосталих дугова из претходних изборних кампања. Он додаје
да су од прошле године, ипак, мало "богатији", јер су у извештај унели и имовину коју
имају у Ужицу и Смедереву, која им је коначно припала по извршним судским пресудама.

  

И Двери још вуку дуг из кампање за прошлогодишње ванредне парламентарне изборе,
док у редовном пословању, како кажу, немају проблема и ту покривају трошкове. Иначе,
у 2016. од донација су прикупили око два милиона динара.

  

На сајту Агенције објављен је и извештај СДПС Расима Љајића, која је прошлу годину
завршила у плусу од око 2,5 милиона динара. 

  

У мањку је и Покрет Снага Србије Богољуба Карића. Они су Агенцији пријавили приход
од око 118.000 динара, а прошле године потрошили су за скоро 26.000 динара више -
укупно 143.949 динара. 

  

(Вечерње новости)
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