СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака («Службени гласник БиХ» број 61/06) издајем
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2

МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
1.1. Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је ревизију финансијских извјештаја за 2006. годину Српске
радикалне странке др. Војислав Шешељ и то : годишњег финансијског извјештаја за
2006. годину и финансијског извјештаја од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до
дана овјере резултата Општих избора одржаних у октобру 2006. године. Ревизија је
испитивала примјену Закона о финансирању политичких странака и примјену члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине, од стране СРС др. Војислав Шешељ.
1.2. Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са
законима и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили.
1.3. Ревизију смо обавили у складу са ревизијским стандардима. Ови стандарди захтијевају да
ревизију планирамо и извршимо на начин да прикупимо довољно доказа који нам, у
разумној мјери, пружају гаранције да је странка поступала у складу са Законом о
финансирању политичких странака и чланом 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
1.4. Ревизија је на основу узорака испитивала значајне трансакције које потврђују износе у
финансијским извјештајима, оцјену рачуноводствених начела приликом састављања
финансијских извјештаја и поступање у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких странака и чланом 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили пружа разумну основу за изражавање нашег
мишљења.
Утврдили смо да Српска радикална странка др. Војислав Шешељ у извјештајном
периоду није поступала у складу са одредбама члана 6. и члана 11. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких странака.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештаји указују да
је Српска радикална странка др. Војислав Шешељ у 2006. години поступала у складу са
Законом о финансирању политичких странака и чланом 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ (у даљем
тексту: Служба за ревизију) је извршила ревизију финансијских извјештаја Српске радикалне
странке др.Војислав Шешељ и то: годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину и
финансијског извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана
овјере резултата Општих избора одржаних у октобру 2006. године.
Ревизија је предузета у складу са чланом 14. став (1) Закона о финансирању политичких
странака и чланом 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака („Службени гласник БиХ“ број 61/06).
Због чињенице да се ревизија обавља провјерама на бази узорка и да постоје ограничења у
рачуноводственом систему и систему интерних контрола, постоји могућност да поједине
материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину Српска радикална
странка др. Војислав Шешељ је исказала укупне приходе у износу од 174.324,50 КМ чија
структура је дата у сљедећој табели:
Ред.бр.

Врста прихода

Износ у КМ

Учешће у
Укуп. приходу

1
2
3
4
5
6
7

Чланарина
Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од правних лица
Приходи од поклона
Приходи из буџета
Укупни приходи :

1.744,00
3.100,00
2.617,30
0,00
0,00
0,00
166.863,20
174.324,50

1,00 %
1,78 %
1,50 %
0,00 %
0,00%
0,00%
95,72 %
100,00%

У периоду 01.01.-31.12.2006. године СРС др. Војислав Шешељ је исказала укупне расходе у
износу од 258.299,00 КМ.1
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Српска радикална странка др. Војислав Шешељ. Скраћени назив
странке је СРС др. Шешељ
СРС др. Војислав Шешељ је регистрована 04.11.2004. године код Основног суда у Бијељини,
под бројем: Ф-1-74/04.
Сједиште политичке странке је у Бијељини, улица Карађорђева бр.27.
За заступање странке овлаштени су: Радисав Кањерић, предсједник,
Мирко Благојевић, предсједник Извршног одбора странке,
Драган Ђурђевић, члан Извршног одбора странке и
Миленко Тодоровић, члан Извршног одбора странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2006. годину је Радмила Николић.
1

Подаци исказани за расходе су преузети из имјењеног обраcца 4. годишњег финансијског извјештаја који је
ЦиК БиХ достављен дана 12.05.2008.године.
4

Организациону структуру СРС др. Војислав Шешељ чине:
- централа странке у Бијељини и
- 36 општинских одбора.
3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије је годишњи финансијски извјештај СРС др. Војислав Шешељ за 2006.
годину и финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру до дана овјере
резултата Општих избора одржаних у октобру 2006. године, и то сљедећих организационих
дијелова:
 Централа странке- општински одбор Бијељина,
 Општински одбор Угљевик, и
 Општински одбор Соколац.
Циљ ревизије је да се прикупи довољно релевантних доказа како би се могло изразити
мишљење да ли је СРС др. Војислав Шешељ у извјештајном периоду поступила у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких странака и поглавља 15. Изборног закона Босне
и Херцеговине.
Обим ревизије финансијских извјештаја Српске радикалне странке др. Војислав Шешељ
обухвата контролу и провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености
података које је странка исказала у финансијском извјештају са одредбама Закона о
финансирању политичких странака, односно усклађености извора финансирања и начина
трошења средстава, са посебним нагласком на прилоге физичких и правних лица, приходе из
буџета, приходе од имовине и трошкове кампање.

4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Извршен је преглед годишњег финансијског извјештаја СРС др. Војислав Шешељ за 2005.
годину и издат извјештај о прегледу са мишљењем ревизора, налазима и препоруком ревизије
да странка треба поступати у складу са одредбама члана 6. и члана 11. став (1) Закона о
финансирању политичких странака.
Реализоване препоруке:
Српска радикална странка др. Војислав Шешељ није реализовала препоруке које су дате у
горе наведеном извјештају о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2005. годину.
Нереализоване препоруке:
На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2006. годину,
утврђено је да политичка странка и даље поступа супротно одредбама члана 6. и члана 11.
став (1) и (3) Закона о финасирању политичких партија.
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5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
а) На основу обављене ревизије утврђено је да је Српска радикална странка др. Војислав
Шешељ поступила супротно одредбама члана 6. Закона о финансирању политичких
странака.2
Странка није на обрасцима годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину
исказала прилог Српске радикалне странке из Београда у виду 70 књига др.
Војислава Шешеља укупне вриједности од 1.400,00 КМ.3
Странка није на обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија
није имала обавезу да плати) исказала донацију у виду бесплатног кориштења
пословног простора Централе и општинског одбора странке у Бјељини у износу од
1.200,00 КМ.4
б) На основу обављене ревизије финансијских извјештаја, утврђено је да је странка
поступала супротно одредбама члана 11. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких
партија.5
Служба зе ревизију је утврдила да странка не води одговарајуће књиговодствене
евиденције6 о својим приходима и расходима, и није успостављено благајничко
пословање што је предуслов за правилно финансијско извјештавање.
Странка је на обрасцу укупних прихода исказала чланарине у износу од 1.744,00
КМ, што је за 584,00 КМ мање у у односу на податке из аналитичких евиденција
странке. Наиме, према аналитичким евиденцијама странке, утврђено је да је странка
у 2006. години остварила приходе од чланарине у износу од 2.328,00 КМ.
Странка је на обрасцу 5 исказала дуговања према Централној изборној комисији
БиХ у износу од 10.000,00 КМ. Контролом извода трансакцијског рачуна утврђено је
да је странка измирила своје обавезе.7
2

Ако укупни износ прилога једног лица из става 1. члана 4. премашује 100,00 КМ, та уплата мора да се унесе у
финасијски извјештај у складу са чланом 11.
3
Контролом извода утврђено је да је продато укупно 49 књига др.В.Шешеља по цијени од 20,00 КМ у укупном
износу од 980,00 КМ. Књиге су продате Заводу за урбанизам и пројектовање Бијељина и фирми Телрад Д.О.О.
4
Изјава број: 45-02/08 од 05.05.2008.године којом се потврђује да Централа странка заједно са општинским
одбором у Бијељини бесплатно користе пословни простор, у виду поклона од стране предсједника странке
Мирка Благојевића. Виједност закупа пословног простора у износу од 1200,00 КМ на годишњем нивоу, утврђена
је на основу Уговора о закупу некретнина закљученог дана 28.11.2003. године између Јевтић Зорана и Српског
радикалног Савеза, кога заступа Мирко Благојевић.
5
Политичке партије воде евиденцију о својим приходима и расходима (став 1). До 31.03.наредне године
политичке партије подносе финансијски извјештај у форми коју одобри Централна изборна комисија БиХ. Овај
извјештај садржи податке утврђене Изборним законом, Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за
провођење одредби којима се ближе утврђују садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања (став 3 ).
6
Изјава странке бр. 47-2/08 од 06.05.2008. године у којој је наведено да странка није водила књиговодство за
2006. годину.
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Странка је на истом обрасцу исказала укупне обавезе према добављачима из ранијих
година у износу од 32.000,58 КМ што није у у складу са чланом 23. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политчких странака. Поред наведеног,
утврђено је да странка нема ни одговарајуће књиговодствене евиденције о обавезама
из ранијих година према добављачима.

Трошкови предизборне кампање
Српска радикална странка др.Војислав Шешељ је поступила у складу са одредбама члана
15.10 Изборног закона БиХ, односно у сврху изборне кампање је потрошила 26.576,00 КМ.8
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ политичка странка за потребе изборне
кампање не смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ9 по бирачу у сваком изборном
кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. Према подацима
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине Српска радикална странка др.В.Шешељ је
могла потрошити 1.224.470,40 КМ.

5.2. ПРЕПОРУКЕ
Српској радикалној странци др. Војислав Шешељ се препоручује да се придржава одредаба
Закона о финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се
препоручује:
 да поступа у складу са одредбама члана 6. и 11. став (1) и (3) Закона о
финасирању политичких странака и то:
- да води евиденције о својим приходима и расходима,
- да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ
попуњава у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака ( „Службени гласник БиХ“ број 61/06),
 да успостави систем књиговодства, односно да испуни законску обавезу вођења
пословних књига на нивоу странке
 да устроји управљање готовином путем благајне и уведе обавезу вођења
благајничких извјештаја на дневном нивоу уз обавезне прилоге (налог уплате и
налог исплате; документа на основу којих се врше исплате путем благајне).
Пословање благајне треба уредити тако да се разграниче дужности одобравања
7

Извод број: 220 од 27.11.2006.године.
Странка је дана 12.05.2008.године доставила измјењен образац 4. 4-1 и 4-2, подаци на првобитно достављеном
обрасцу 4-2 трошкове пропганде износили су 36.267,30 КМ.
9
Члан 15.10 став 2. истог члана прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање
израчунава тако што се број гласача у свим изборним јединицама у којима политички субјект има кандидатску
листу или кандидата помножи са: 30 фенинга за начелника општине односно градоначелника и за чланове
скупштине општине, чланове Народне скупштине РС и Представничког дома Парламента Федерације БиХ,
чланове Парламентарне скупштине БиХ, члана Предсједништва БиХ, и предсједника и потпредсједнике РС,
односно 20 фенинга за изборе за чланове кантоналних скупштина.
8
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исплате, евидентирања и исплате готовине уз претходно дефинисање висине
благајничког максимима;10
 да, у што краћем року, утврди и књиговодствено евидентира стварно стање
својих обавеза
 да успостави бољу сарадњу са нижим организационим дијеловима странке.

Коментар
У остављеном року, Српска радикална странка др. Војислав Шешељ се није очитовала на
Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину.
Захваљујемо се овлаштеној особи за подношење финансијских извјештаја и запосленим у
Централи Српске радикалне странке др. Војислав Шешељ на доброј и коректној сарадњи током
обављања ревизије финансијских извјештаја.

Хасида Гушић, шеф Службе
Андан Невенко, ревизор
Анела Бурџовић-Капић, помоћник ревизора
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Контролом извода трансакционог рачуна странке број: 510290001390510 отвореног код Нове Бањалучке банке,
утврђено је да на изводу бр. 87 од 15. маја 2006. године извршен полог готовине из благајне на рачун странке у
износу од 23.000,00 КМ. Како странка никако нема успостављен систем књиговодства, а тиме ни уређено вођење
благајне није се могла провјерити вјеродостојност ове трансакције (ограничења у обиму и дјелокругу ревизије).
Странка је у изјави навела да су средства чувана у благајни.
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