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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Здраве
Србије, Чајетина за 2020. годину број 400-818/2021-06/11 од 12. новембра 2021. године,
Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) издала је мишљење са
резервом.
С обзиром на то да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Здрава Србија, Чајетина је у остављеном року од 90 дана доставилa одазивни извештај
који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања, и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Финансијски извештаји
2.1.1. Усвајање финансијских извештаја
2.1.1.1. Опис неправилности
Здравa Србијa, Чајетина (у даљем тексту: Странка) није општим актом одредила надлежни
орган одлучивања за усвајање годишњег финансијског извештаја странке, што није у складу
са одредбама члана 43 став 1 Закона о рачуноводству.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
Скупштина Здраве Србије, Чајетина донела је Одлуку од 5. фебруара 2022. године, којом је
одређен надлежни орган за усвајање годишњих финансијских извештаја.
У прилогу Одазивног извештаја достављени су докази:
1) Одлука Скупштине Здраве Србије од 5. фебруара 2022. године.
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2. Биланс стања
2.2.1. Обавезе из пословања
2.2.1.1. Опис неправилности
Здрава Србија, Чајетина није извршила усаглашавање међусобних обавеза са повериоцима
путем одговарајуће исправе пре састављања финансијских извештаја за 2020. годину, што није
у складу са одредбама члана 22 Закона о рачуноводству којим је прописано да су правна лица
и предузетници дужни да пре састављања финансијских извештаја усагласе међусобна
потраживања и обавезе, што се доказује одговарајућом исправом.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Здрава Србија, Чајетина је у одазивном извештају навела да ће у наредним обрачунским
периодима пре састављања финансијских извештаја у складу са чланом 22 Закона о
рачуноводству, извршити усаглашавање међусобних потраживања и обавезa са дужницима и
повериоцима путем одговарајуће исправе.
У прилогу Одазивног извештаја достављени су докази:
1) Акциони план од 25. фебруара 2022. године.
2.2.1.3. Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.3. Биланс успеха
2.3.1. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација из јавних средстава
2.3.1.1. Опис неправилности
Здрава Србија, Чајетина је у финансијским извештајима, у оквиру прихода од донација,
дотација, субвенција и слично, исказала приходе из јавних извора (из буџета Републике Србије
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и из буџета јединица локалне самоуправе) у укупном износу од 9.796 хиљада динара, уместо
да их искаже у оквиру прихода по посебним прописима из буџета у складу са чланом 46 став
4 Правилника о контном оквиру за друга правна лица, а у вези са чланом 14 Закона о
рачуноводству. Поступајући на описани начин, Странка је у финансијским извештајима више
исказала приходе од донација, дотација, субвенција и слично, а мање исказалa приходе по
посебним прописима из буџета за износ од 9.796 хиљада динара.
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Здрава Србија, Чајетина је у пословним књигама извршила прекњижавање прихода из
јавних извора са рачуна прихода од донација, дотација, субвенција и слично из јавних извора
у износу 1.525 хиљада динара и са рачуна прихода од донација, дотација, субвенција и слично
од физичких лица у износу 1.252 хиљаде динара примљених у току 2021. године на рачун
прихода по посебним прописима из буџета.
У прилогу Одазивног извештаја достављени су докази:
1) Налог за књижење број 981231 од 31. децембра 2021. године,
2) Картице аналитичких рачуна: приходи од донација, дотација, субвенција и слично и
приходи по посебним прописима из буџета.
2.3.1.3. Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација – стручно усавршавање
2.3.2.1. Опис неправилности
Здрава Србија, Чајетина није у складу са чланом 19 став 3 Закона о финансирању политичке
активности користила новчана средства за стручно усавршавање и оспособљавање,
међународну сарадњу и рад са чланством у износу од најмање 5% укупних средстава
добијених за редован рад на годишњем нивоу.
2.3.2.2. Исказане мере исправљања
Здрава Србија, Чајетина је у одазивном извештају навела да је Одлуком Председништва
Здраве Србије, Чајетина од 10. фебруара 2022. године, усвојила предлог да се средства
добијена из јавних извора у износу од 5% укупних средстава добијених за редован рад на
годишњем нивоу, користи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу
и рад са чланством.
У прилогу Одазивног извештаја достављени су докази:
1) Одлука Председништва Здраве Србије, Чајетина од од 10. фебруара 2022. године
2.3.2.3. Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.3. Извештавање у складу са Законом о финансирању политичке активности
2.3.3.1. Опис неправилности
Здрава Србија није доставила Агенцији за борбу против корупције Извештај о трошковима
изборне кампање за изборе одборника скупштина градова и скупштина општина, и то: Ариље,
Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Љубовија, Ивањица и Пожега и града Краљева,
што није у складу са чланом 29 став 1 Закона о финансирању политичке активности.
Осим наведеног, Странка је у Извештају о трошковима изборне кампање изборе народних
посланика који је достављен Агенцији за борбу против корупције више исказала приходе и
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расходе за редован рад, а мање приходе и расходе за изборну кампању у износу од 378 хиљада
динара, што није у складу са чланом 29 став 2 Закона о финансирању политичке активности
којим је утврђена обавеза политичког субјекта да у року од 30 дана од дана објављивања
коначних резултата избора поднесе извештај о трошковима изборне кампање који садржи
податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и
приватних извора.
2.3.3.2. Исказане мере исправљања
Здрава Србија, Чајетина је у одазивном извештају навела да је општим актом, односно
Одлуком Председништва Здраве Србије, Чајетина од 10. фебруара 2022. године, уредила
начин и поступак интерне контроле у вези са исказивањем података о пореклу, висини и
структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора у складу са
чланом 29 Закона о финансирању политичких активности.
У прилогу Одазивног извештаја достављени су докази:
1) Одлука Председништва Здраве Србије, Чајетина од од 10. фебруара 2022. године
2.3.3.3. Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3.4. Нематеријални трошкови
2.3.4.1. Опис неправилности
Здрава Србија, Чајетина је у Билансу успеха за 2020. годину више исказала трошкове
производних услуга за 993 хиљаде динара од износа који је исказан у пословним књигама, а
мање исказала нематеријалне трошкове за 993 хиљаде динара од износа који је евидентиран у
пословним књигама, што није у складу са одредбама члана 2 Правилника о садржини и форми
образаца финансијских извештаја за друга правна лица, а у вези са чланом 30 Закона о
рачуноводству.
2.3.4.2. Исказане мере исправљања
Здрава Србија, Чајетина навела је у одазивном извештају да ће при изради финансијских
извештаја за 2021. годину у Билансу успеха за период од 1. јануара до 31. децембра 2021.
године, у колони Предходна година, исказати кориговане податке на позицији (АОП 1018) и
исказати нематеријалне трошкове увећане за 993 хиљада динара од износа који је исказан у
финансијским извештајима за 2020. године, као и да ће извршити корекцију података на
позицији (АОП 1014) и трошкове производних услуга умањити за износ од 993 хиљада динара
у односу на износ који је исказан у финансијским извештајима за 2020. годину.
У прилогу Одазивног извештаја достављени су докази:
1) Акциони план број од 25. фебруара 2022. године.
2.3.4.3. Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај који је поднела Здрава Србија, Чајетина. Оценили смо
да је одазивни извештај који је потписало и печатом оверило одговорно лице Здраве Србије
веродостојан.
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Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају, који је поднела Здрава
Србија, Чајетина задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након истека
рокова исказаних у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну ревизорску
институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених неправилности
према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
__________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
14. март 2022. године
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