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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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
1.1. Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ је
извршила ревизију годишњих финансијских извјештаја Српске омладинске странке –
Нови нараштаји Републике Српске за 2004., 2005. и 2006. годину.
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.
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.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили пружа разумну основу за изражавање нашег
мишљења.
Утврдили смо да Српска омладинска странка – Нови нараштаји Републике Српске, у
извјештајном периоду није поступила у складу са одредбама члана 5. став 1., члана 11.
став 3. и члана 20. Закона о финансирању политичких странака. Такође политичка
странка је у 2004. години прекршила одредбе члана 11. став 2. Закона о финансирању
политичких странака и одредбе члана 15.1 став 1. Изборног закона БиХ.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, на бази ревидираних финансијских извјештаја
у периоду 2004. до 2006. године нису утврђена друга кршења Закона о финансирању
политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ је извршила
ревизију годишњих финансијских извјештаја Српске омладинске странке – Нови нараштаји
Републике Српске за 2004., 2005. и 2006. годину.
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.
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.
У сљедећој табели су дати подаци о укупним приходима које је Српска омладинска странка –
Нови нараштаји Републике Српске исказала у годишњим финансијским извјештајима за 2004.,
2005. и 2005. годину.
Ред.
бр.

Врста прихода

1 Чланарина
Прилози физичких
2 лица
Прилози правних
3 лица
Приходи од
4 имовине

2004. година
Износ у
Учешће у
КМ
ук.прих. %

2006. година
Износ у
Учешће у
КМ
ук.прих. %

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

70,75%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

5 Приходи од пр.лица

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6 Приходи од поклона

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.266,00

29,25%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7.746,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7 Приходи из буџета
8 Остали приходи
Укупни приходи:

0,00

2005. година
Износ у
Учешће у
КМ
ук.прих. %

5.480,00

У годишњем финансијском извјештају за 2004. годину политичка странка је исказала укупне
расходе у износу 7.697,00 КМ. У годишњим финасијским извјештајима за 2005. и 2006. годину
нису исказани ни приходи нити расходи.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Српска омладинска странка – Нови нараштаји Републике Српске.
Скраћени назив странке је СОС-Нови нараштаји РС.
Политичка странка је регистрована 16.04.1997. године у Основном суду у Источном Сарајеву,
број уписа ПУ-1/97.
Према подацима из финансијских извјештаја сједиште политичке странке је у Источном
Сарајеву, улица Трг Краља Александра бб.
Лица овлаштена за заступање странке: Горан Сикима, предсједник странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја је Милка Чаваркапа.
Према подацима из финансијских извјештаја странка има само републички одбор.
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3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије су годишњи финансијски извјештаји СОС-Нови нараштају за 2004., 2005. и
2006. годину и то сљедећих организационих дијелова:
 Републичког одбора СОС-Нови нараштаји .
Циљ ревизије је да ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је политичка странка
СОС- Нови нараштаји РС у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака и поглавља 15. Изборног закона БиХ.
Обим ревизије финансијских извјештаја СОС-Нови нараштаји РС обухвата утврђивање
усклађености финансијских трансакција политичке странке са одредбама закона, односно
усклађености извора финансирања политичке странке са одредбама Закона о финансирању
политичких странака и трошења средстава у вријеме изборне кампање у складу са одредбама
члана 15.10 Изборног закона БиХ.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Ревизија финансијских извјештаја СОС-Нови нараштаји РС обавља се први пут.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
a) На основу обављене ревизије утврђено је да је СОС - Нови нараштаји РС прекршила
одредбе члана 5. став 1. Закона о финансирању политичких странака.1
У току 2004. године странка је примила три прилога од једног физичког лица у укупном
износу од 4.475,00. Прилог једног физичког лица је премашио дозвољени лимит за износ
од 435,00 КМ.
b) Политичка странка је у 2004. години прекршила одредбе члана 11. став 2. Закона о
финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став 1. Изборног закона
БиХ. 2
Странка Централној изборној комисији БиХ није поднијела финансијски извјештај за
период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Оштинских
избора 2004. године.

1

Укупан износ једнократног прилога правних и физичких лица не смије да премаши осам просјечних нето плата
према званичним подацима Агенције за статистику Босне и Херцеговине у једној календарској години и не смије
да се додјељује више од једном годишње. Према подацима Агенције за статистику БиХ осам (8) просјечних нето
плата у 2004. години износи 4.040,00 КМ.
2

Политичка странка која учествује на изборима за органе власти на свим нивоима БиХ дужна је у року од 30 дана
од дана објавлјивања изборних резултата у Службениом гласнику БиХ поднијети финансијски извјештај за период
од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора.
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c) Политичка странка је у периоду од 2004.-2006. године континуирано кршила одредбе
члана 11. став 3. Закона о финансирању политичких странака.3
Годишње финансијске извјештаје за 2004., 2005. и 2006. годину СОС - Нови нараштаји РС
је доставила у току обављања ревизије, односно 02.08.2007. године, што није у складу са
одредбама члана 11. став 3. Закона о финансирању политичких странака.
d) Политичка странка је у 2004. години прекршила одредбе члана 20. Закона о
финансирању политичких странака
Странка није доставила Служби за ревизију податке о својој имовини, а што је била
обавезна у складу са одредбама члана 20. Закона о финансиранју политичких странака.
Ради кршења одредаба Закона о финансирању политичких странака и одредаба члана 15.1 став
1. Изборног закона БиХ у 2004. години, Централна изборна комисија БиХ је Одлуком број
01-07-6-1556/05 од 13.06.2005. године СОС – Нови нараштаји РС изрекла новчану казну у
износу од 3.000,00 КМ.4

Трошкови предизборне кампање – Општински избори 2004. године
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ политичка странка је могла за
финансирање изборне кампање потрошити једну (1) КМ по бирачу у сваком изборном кругу,
према броју бирача који је објавила Централна изборна комисија БиХ.
Према подацима Централне изборне комисије БиХ СОС – Нови нараштаји РС је за
финансирање изборне кампање могла потрошити 10.864,00 КМ.
Служба за ревизију је у току обављања ревизије годишњег финансијског извјештаја за 2004.
годину утврдила да је СОС – Нови нараштаји РС поступила у складу са одредбама члана 15.10
Изборног закона БиХ, односно у сврху изборне кампање је потрошила 4.554,00 КМ.

На основу обављене ревизије финансијских извјештаја, осим горе наведеног, нису утврђена
остала кршења Закона о финансиранју политичких странака од стране Српске омладинске
странке - Нови нараштаји Републике Српске.

3

Политичка странка је обавезна да Централној изборној комисији Босне и Херцеговине подноси финансијске
извјештаје до 31.03. наредне године у форми коју је одобрила Централна изборна комисија БиХ.
4

Странка није у року платила казну, па је код Суда БиХ покренут поступак извршења принудне наплате
(Рјешеење бр. I-90/06), које још није извршен.
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5.2. П Р Е П О Р У К Е :
На основу уочених недостатака Српској омладинској странци - Нови нараштаји
Републике Српске се препоручује:
 да поступа у складу са одредбама члана 5. став 1., члана 11. став 1., 2., 3 и члана 20.
Закона о финансиранју политичких странака;
 да поступа у складу са одредбама члана 15.1 став 1. Изборног закона БиХ

КОМЕНТАР
У остављеном року, Српскa омладинскa странкa – Нови нараштаји Републике Српске се није
очитовала на Прелиминарни извјештај о ревизији финансијских извјештаја за 2004., 2005. i
2006. годину.
Истичемо да смо током обављања ревизије имали коректну сарадњу са особом овлаштеном за
финансијске извјештаје СОС - Нови нараштаји РС.

Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију, ревизор
Сања Чабрило, ревизор
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