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РЕЗИМЕ
Државна ревизорска институција је извршила проверу веродостојности одазивног
извештаја, који је субјект ревизије Зеленa Странкa Србије – Zelena Strana Srbskа, Падина
био дужан да достави на основу захтева из извештаја о ревизији финансијских извештаја
и правилности пословања Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа, Падина за 2019.
годину, број 400-838/2020-06/7 од 15. октобрa 2020. године.
Циљ ревизије је био добити довољне и одговарајуће доказе за изрицање мишљења
о веродостојности одазивног извештаја. Државна ревизорска институција је изрекла
мишљење да је одазивни извештај, који је доставио субјект ревизије веродостојан.
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1.

УВОД

Извршили смо проверу веродостојности извештаја о отклањању откривених
неправилности (у даљем тексту: Одазивни извештај) број: 400-838/2020-06/8 примљеног
18. јануара 2021. године и допуне одазивног извештаја, број 400-838/2020-06/11
примљеног 29. јануара 2021. године, који се односе на Извештај о ревизији финансијских
извештаја и правилности пословања Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа,
Падина за 2019. годину, број 400-838/2020-06/7 од 15. октобрa 2020. године, у складу са
Законом о Државној ревизорској институцији1 и Пословником Државне ревизорске
институције2.
1.1. ЦИЉ И МЕТОДЕ ПРОВЕРЕ
Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је донела
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Зелене Странке
Србије – Zelena Strana Srbskа, Падина за 2019. годину, (у даљем тексту: Извештај о
ревизији), у којем је од субјекта ревизије Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа,
Падина захтевала, да у року од 90 дана поднесе Извештај о отклањању откривених
неправилности.
Субјект ревизије је у остављеном року доставио одазивни извештај. Накнадно
субјект ревизије је доставио допуну одазивног извештаја 29. јануара 2021. године. У
одазивном извештају и допуни одазивног извештаја нису исказане мере исправљања за
све утврђене неправилности, а Институција је при оцени веродостојности утврдила, да
субјект ревизије мере исправљања није у целости ни адекватно документовао тако да је
за неке наводе изражена сумња да нису истинити.
Правни основ за ову проверу је садржан је у члану 40. став 4. Закона о Државној
ревизорској институцији којим је Институција овлашћена да проверава веродостојност
одазивног извештаја поредећи га са резултатима ревизије. Детаљније поступак провере
веродостојности одазивног извештаја уређен је чланом 36. Пословника Државне
ревизорске институције.
Циљ ове провере је прибављање одговарајућих и довољних доказа за изрицање
мишљења о веродостојности одазивног извештаја. Оценом истинитости навода о мерама
исправљања субјекта ревизије добили смо довољне и задовољавајуће доказе о пословању
субјекта ревизије, на основу којих можемо у послеревизионом поступку да изрекнемо
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Овом провером обухваћен је период пословања субјекта ревизије од 16. октобра
2020. године до 14. јануара 2021. године односно од дана уручења Извештаја о ревизији
до последњег дана рока за подношење одазивног извештаја. Приказали смо и предузете
мере и активности од последњег дана рока за подношење одазивног извештаја до израде
овог извештаја.
За проверу веродостојности одазивног извештаја смо размотрили добијену
документацију субјекта ревизије о спровођењу мера исправљања које су биле наведене
у Захтеву Институције за достављање одазивног извештаја.
1
2

„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др. закон
„Службени гласник РС“, број 9/09
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У овом извештају:
• представљамо резиме налаза садржаних у извештају о ревизији за које је било
потребно предузети мере исправљања,
• резимирамо мере исправљања за отклањање утврђених неправилности за које је
субјект ревизије навео у свом одазивном извештају да их је предузео,
• дајемо закључке о истинитости навода из одазивног извештаја
• дајемо мишљење о веродостојности одазивног извештаја.
1.2 СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ
На основу важећег Закона о политичким странкама3, политичка странка Зелена
Странка Србије - Zelena Strana Srbska је уписана у Регистар политичких странака који
води Министарство државне управе и локалне самоуправе, на регистарском листу број
38.
Правни претходник Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа била je
Словачка Странка-Словачка страна која је уписана у регистар политичких странака дана
4. фебруара 2010. године.
Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије
број 00-00-00130/2016-28 од 2. децембра 2016. године уписана је промена података који
се односе на назив, адресу седишта, датум доношења односно измена и допуна програма
и статута политичке странке.
Политичка странка Зелена Странка Србије – Zelena Strana Srbskа има статус
правног лица.
Матични број Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа је 08887004, а порески
идентификациони број 105505172.
Шифра делатности је 9492 - Делатност политичких организација.
Седиште странке је у Падини, Андреја Сладковича број 57.
Политичку странку Зелену Странку Србије – Zelena Strana Srbskа представља и
заступа председник странке.
Словачка Странка – Словенска страна је на ванредној Скупштини странке,
одржаној дана 4. јануара 2010. године у Падини, гласањем присутних делегата
Скупштине, потврдила избор за Председника Словачке странке – Словенска страна,
доношењем Одлуке о избору председника странке у наредне четири године. На
ванредној Скупштини Словачке странке – Словенска страна одржаној у Падини дана 4.
јуна 2016. године изабран је председник странке за период од наредне четири године. На
истој седници Скупштине усвојена је промена назива странке у Зелена Странка Србије
– Zelena Strana Srbska.
Као заступник Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа у Регистар
политичких странака уписан је Јан Паул из Падине, што је јавно објављено у изводу из
Регистра политичких странака на интернет страници Министарства државне управе и
локалне самоуправе.

3

„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 61/15 – Одлука УС
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2. ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ НАВОДА У ОДАЗИВНОМ ИЗВЕШТАЈУ
2.1 Интерна финансијска контрола
2.1.1 Финансијско управљање и контрола-лице одговорно за финансијско
пословање
2.1.1.1 Опис неправилности
Зелена Странка Србије - Zelena Strana Srbskа није Статутом нити другим актом
предвидела именовање лица одговорног за финансијско пословање, подношење
извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције, што није у
складу са чланом 31 став 2 Закона о финансирању политичких активности.
2.1.1.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
одазивног извештаја Странка је навела да је урађен предлог измене и допуне Статута и
да је лице које је одговорно за предузимање мере исправљања председник Странке.
У поступку ревизије одазивног извештаја Странка није доставила доказе да је
усвојена измена Статута у делу именовања лица одговорног за финансијско пословање,
подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције.
2.1.1.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере, оцењујемо да су наводи у одазивном извештају који
се односе на финансијско управљање и контролу-лице одговорно за финансијско
пословање веродостојни, с тим да откривена неправилност није отклоњена.
2.1.2 Финансијско управљање и контрола – општа акта странке
2.1.2.1 Опис неправилности
Политичка странка Зелена Странка Србије – Zelena Strana Srbskа није донела
општа акта странке прописане чланом 46 Статута: Пословнике о раду Скупштине,
Председништва, Главног, Извршног и Надзорног одбора као ни друга општа акта
прописана поменутим чланом Статута.
2.1.2.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
Одазивног извештаја Странка је навела да је донела Правилник о рачуноводству и да је
лице одговорно за предузимање мере исправљања председник Странке.
Као доказ о предузетим мерама исправљања Странка је доставила Правилник о
рачуноводственим политикама за микро правна лица и предузетнике који примењују
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција
у појединачним финансијским извештајима који је донет 25. јануара 2021. године.
2.1.2.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере, оцењујемо да су наводи у одазивном извештају који
се односе на финансијско управљање и контролу-општа акта странке веродостојни, с тим
да откривена неправилност није отклоњена.
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2.2 Финансијски план
2.2.1 Финансијски план Странке
2.2.1.1 Опис неправилности
Зелена Странка Србије - Zelena Strana Srbskа није донела финансијски план за
2019. годину, што није у складу са члановима 35 и 38 Статута Зелене Странке Србије.
2.2.1.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
Одазивног извештаја Странка је навела да је припремила предлог финансијског плана
пословања за 2020. и 2021. годину и да је лице које је одговорно за предузимање мере
исправљања председник Странке.
У поступку ревизије одазивног извештаја Странка није доставила доказе да је
припремљени предлог финансијског плана пословања за 2020. и 2021. годину усвојен.
2.2.1.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере, оцењујемо да су наводи у одазивном извештају који
се односе на Финансијски план Странке веродостојни, с тим да откривена неправилност
није отклоњена.
2.3 Финансијски извештај
2.3.1 Усвајање финансијских извештаја
2.3.1.1 Опис неправилности
Председник Зелене странке Србије – Zelena Strana Srbskа је извршио измену
финансијских извештаја за 2019. годину усвојених од стране Скупштине странке и
измењене финансијске извештаје је предао Агенцији за привредне регистре, без
поновног усвајања од стране Скупштине странке, што није у складу са чланом 32 став 1
Закона о рачуноводству ни Статутом странке.
2.3.1.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
Одазивног извештаја Странка је навела да је припремила предлог измене и допуне
Статута, где је предвидела да ће председник странке предложити Скупштини на усвајање
финансијске извештаје а измене финансијских извештаја предлаже и усваја председник,
а на првој седници скупштине даје на усвајање исте. Одговорно лице за финансијско
пословање је Председник странке. Даље у одазивном извештају је наведено да Странка
заказује седницу скупштине за месец март 2021. године као и да је припремљен
пословник о раду скупштине странке.
У поступку ревизије одазивног извештаја Странка није доставила доказе да је
усвојена измена Статута у делу усвајања финансијских извештаја и измене усвојених
финансијских извештаја.
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2.3.1.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на усвајање финансијских извештаја веродостојни, с тим да откривена
неправилност није отклоњена.
2.3.2 Рачуноводствене политике и рачуноводствене процене
2.3.2.1 Опис неправилности
Зелена Странка Србије-Zelena Strana Srbskа није донела општи акт којим се
уређује организација рачуноводства, интерни рачуноводствени контролни поступци,
утврђују рачуноводствене политике и остали елементи прописани чланом 7 став 1 Закона
о рачуноводству и члановима 3 и 6 Правилника о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима
микро и других правна лица.
2.3.2.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
Одазивног извештаја странка је навела да је донела Правилник о рачуноводству са
применом од 25. јануара 2021. године који ће се односити и на финансијске извештаје за
2020. годину.
Као доказ о предузетим мерама исправљања Странка је доставила Правилник о
рачуноводственим политикама за микро правна лица и предузетнике који примењују
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција
у појединачним финансијским извештајима који је донет 25. јануара 2021. године.
2.3.2.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Рачуноводствене политике и рачуноводствене процене, веродостојни.
2.3.3 Биланс стања – попис имовине и обавеза
2.3.3.1 Опис неправилности
Зелена Странка Србије- Zelena Strana Srbska није извршила годишњи попис
имовине књиговодствене вредности од 742 хиљаде динара и обавеза књиговодствене
вредности од 672 хиљада динара са стањем на дан 31. децембар 2019. године, односно
није утврдила стварно стање и извршила усклађивање књиговодственог стања ове
имовине и обавеза са стварним стањем на дан 31. децембар 2019. године, што није у
складу са чланом 16 Закона о рачуноводству и чланом 2 Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
2.3.3.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
одазивног извештаја Странка је навела да је извршила попис основних средстава и
сачинила пописне листе за 2019. и 2020. годину.
Као доказ о предузетим мерама исправљања Странка је доставила пописне листе.
8

Извештај о ревизији Одазивног извештаја Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа, Падина

2.3.3.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Биланс стања-попис имовине и обавеза, веродостојни.
2.3.4 Биланс стања – Некретнине, постројења и опрема
2.3.4.1 Опис неправилности
У билансу стања Зелене Странке Србије - Zelena Strana Srbska на дан 31. децембар
2019. године у оквиру позиције Некретнина, постројења и опреме исказана је опрема под
називом Панои која потиче из ранијих година, за чији део набавне вредности од 47
хиљада динара и књиговодствене вредности од 42 хиљаде динара, у поступку ревизије
није достављена рачуноводствена документација о набавци, а пошто није извршен
годишњи попис прописан чланом 16 Закона о рачуноводству и чланом 2 Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, нисмо се уверили у исказано стање дела опреме набавне вредности 47 хиљада
динара и књиговодствене вредности од 42 хиљаде динара.
2.3.4.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка је навела да је документација у вези наведене
грешке прибављена.
Као доказ да је предузета мера исправљања Странка је у допуни одазивног
извештаја доставила пописне листе на којима је исказано стање опреме и то промо
пултова, рекламних паноа, back drop wall 4x3 конструкција од алуминијума, Rollup 100
cm pvc алуминијум.
2.3.4.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Биланс стања – Некретнине, постројења и опрема, веродостојни.
2.3.5 Биланс стања – Обавезе из пословања
2.3.5.1 Опис неправилности
У пословним књигама Зелене Странке Србије - Zelena Strana Srbska за 2019.
годину на рачуну обавезе према добављачима евидентиране су обавезе према члановима
странке по основу службеног пута у иностранство у износу од 154 хиљаде динара, при
чему су лица којима су издати Налози за службено путовање у иностранство, потписали
документе Налоге благајни да исплати да су примили новчана средства у износу од 154
хиљаде динара, за која у поступку ревизије нису пружени докази да су исплате по
наведеном основу извршене преко благајне странке или уплатом на текуће рачуне лица
која су била на службеном путу. На рачуну обавезе према добављачима евидентирана је
и уплата физичког лица у износу од 50 хиљада динара, за коју није пружен доказ о основу
по коме је уплата извршена. Услед наведеног у финансијским извештајима за 2019.
годину више су исказани остали лични расходи у износу од 154 хиљаде динара, и обавезе
према добављачима у износу од 204 хиљада динара, а мање су исказане остале
краткорочне обавезе за 50 хиљада динара.

9

Извештај о ревизији Одазивног извештаја Зелене Странке Србије – Zelena Strana Srbskа, Падина

2.3.5.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка је навела да су основ за признавање трошкова
службеног пута у иностранство за износ од 154 хиљада динара, трошкови плаћени виза
картицом унапред за смештај у хотелима, трошак горива и остали трошкови, који нису
оправдани и стога тај трошак није плаћен кроз благајну, већ је умањен за неоправдане
трошкове утрошене унапред у току године, јер су виза картицом плаћани разни
трошкови који нису били документовани. Такође је наведено да је за исплату физичком
лицу од 50 хиљада динара прибављен рачун Адвоката Кесића, а за услуге превођења је
приложен рачун од 12 хиљада динара.
Као доказ о предузетим мерама исправљања Странка је доставила рачун за
адвокатске услуге и рачун за преводилачке услуге.
2.3.5.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Биланс стања-Обавезе из пословања веродостојни.
2.3.6 Биланс успеха – трошкови материјала и енергије
2.3.6.1 Опис неправилности
Зелена странка Србије-Zelena strana Srbska у пословним књигама и финансијским
извештајима за 2019. годину, исказала је трошкове горива у износу од 194 хиљаде
динара, на основу рачуна који не гласе на странку (фискални рачуни), без налога за
службено путовање, односно без веродостојних рачуноводствених исправа у смислу
члана 8 Закона о рачуноводству, услед чега се нисмо уверили да се трошкови горива у
поменутом износу односе на редован рад странке у смислу чланом 19 Закона о
финансирању политичких активности.
2.3.6.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
одазвиног извештаја Странка је навела да је утврдила основ признања расхода за гориво
који се односе на путне налоге издате за службени пут у земљи, где је једним делом
трошак горива са поднетим фискалним исечком, без готовинског рачуна, а убудуће у
својим актима је уредила начин признавања трошкова, где мора свако лице које користи
гориво поднети и фискални исечак и готовински рачун.
2.3.6.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Биланс успеха-трошкове материјала и енергије, веродостојни.
2.3.7 Билас успеха – трошкови производних услуга
2.3.7.1 Опис неправилности
Зелена странка Србије-Zelena strana Srbska у пословним књигама и финансијским
извештајима за 2019. годину, је исказала трошкове закупнине пословног простора у
Горњем Милановцу који се односе за закупнину за другу половину 2018. године у износу
од 41 хиљаде динара, што није у складу са чланом 19 Закона о рачуноводству и чланом
4 Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања
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позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.
Услед наведеног више су исказани трошкови закупнина у 2019. години за 41 хиљаду
динара и више је исказан вишак прихода над расходима за 2019. годину у истом износу.
2.3.7.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
одазивног извештаја Странка је доставила Правилник о рачуноводственим политикама
за микро правна лица и предузетнике који примењују Правилник о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима који је донет 25. јануара 2021. године.
2.3.7.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Билас успеха – трошкове производних услуга, веродостојни.
2.3.8 Биланс успеха – нематеријални трошкови
2.3.8.1 Опис неправилности
Зелена Странка Србије-Zelena Strana Srbska у пословним књигама и
финансијским извештајима за 2019. годину, исказала је трошкове услуга превођења у
износу од 12 хиљада динара, трошкове репрезентације у износу од 70 хиљада динара,
трошкове чланарина у износу од 15 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове у
износу од 17 хиљада динара, без веродостојних рачуноводствених исправа у смислу
члана 8 Закона о рачуноводству, због чега се нисмо уверили да се поменути трошкови
односе на редован рад странке у смислу чланом 19 Закона о финансирању политичких
активности.
2.3.8.2 Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У Одазивном извештају Странка није исказала мере исправљања, а у допуни
одазивног извештаја је наведено да је Странка прибавила веродостајне рачуноводствене
исправе, као и да је одговорно лице за предузимање мере исправљања Председник
странке.
Странка је доставила Правилник о рачуноводственим политикама за микро
правна лица и предузетнике који примењују Правилник о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским
извештајима који је донет 25. јануара 2021. године.
Такође Странка је доставила и рачун за трошкове услуга превођења.
2.3.8.3 Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су наводи у Одазивном извештају који
се односе на Биланс успеха – нематеријалне трошкове, веродостојни.
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3. МИШЉЕЊЕ
Проверавали смо веродостојност одазивног извештаја, који нам је на основу
нашег захтева за достављање одазивног извештаја, наведеног у нашем Извештају о
ревизији доставио субјект ревизије, Зелена Странка Србије – Zelena Strana Srbskа,
Падина, у остављеном року од 90 дана.
Достављени одазивни извештај потписало је и печатом оверило одговорно лице
субјекта ревизије.
Веродостојност одазивног извештаја смо проверили у складу са чланом 40.
Закона о Државној ревизорској институцији и чланом 36. Пословника Државне
ревизорске институције.
Ревизијски поступци су обухватили увид у документацију субјекта ревизије о
спровођењу мера исправљања. Мишљења смо, да смо добили довољне и одговарајуће
доказе за изрицање мишљења о веродостојности одазивног извештаја, који је доставио
субјект ревизије.
На основу налаза утврђених провером, представљених у другом делу извештаја,
закључујемо да су наводи субјекта ревизије, у одазивном извештају истинити.
По нашем мишљењу, одазивни извештај субјекта ревизије Зелена Странка Србије
– Zelena Strana Srbskа, Падина је веродостојан документ, с тим да у тачкама које
наводимо у наставку, а које садрже откривене неправилности у поступку ревизије,
откривене неправилности нису отклоњене и то у: тачка 2.1.1.1 Финансијско управљање
и контрола-лице одговорно за финансијско пословање, тачка 2.1.2.1 Финансијско
управљање и контрола – општа акта странке, тачка 2.2.1.1 Финансијски план странке,
тачка 2.3.1.1 Усвајање финансијских извештаја.

Генерални државни ревизор
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
28. децембар 2021. године
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