СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ», број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака («Службени гласник БиХ», број: 96/13 и 89/16) и члана 12. Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја
политичких странака («Службени гласник БиХ», број: 103/08), издајем
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег
финансијског извјештаја Слободне Српске за 2017. годину.
Руководство политичке странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака, те успостављање ефикасног
система интерних контрола.
Преглед смо обавили у складу са ревизијским стандардима примјењивим на ангажману у
прегледу. Ови стандарди захтијевају да планирамо и извршимо преглед да би добили умјерену
поузданост да странка није значајно кршила одредбе Закона о финансирању политичких
странака.
Преглед је ограничен на контролу годишњег финансијског извјештаја политичке странке и
примјену аналитичких процедура на подацима из финансијских извјештаја, па према томе не
обезбјеђују поузданост која би се добила извршеном ревизијом у просторијама странке.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2017. годину Слободне Српске, утврђено
је да је странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о
финансирању политичких странака.
На основу нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горњих
напомена, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке странке супротно одредбама Закона о
финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију)
извршила је преглед годишњег финансијског извјештаја Слободне Српске за 2017. годину.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени у складу са чланом 25. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких странака и чланом 2. Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја
политичких странака.
Због чињенице да није обављена ревизија у просторијама политичке странке, постоји могућност
да поједине материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Слободна Српска се финансирала из
сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

1.
2.
3.
4.

Чланарина
Прилози физичких лица ( 3-а )
Прилози правних лица ( 3-б )
Приходи од имовине ( 3-ц )
Приходи од добити предузећа у
власништву политичке странке ( 3-д)
Приходи од поклона ( 3-е )
Приходи из буџета ( 3-ф )
Приходи од пропаганде ( 3-г )
Укупни приходи (1-8)

5.
6.
7.
8.
I
II

Остали приходи и друго
Извори финансирања (I+II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.127,15
100,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5.127,00
0,00
5.127,00

0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

У годишњем финансијском извјештају за 2017. годину Слободна Српска исказала је расходе у
износу од 471,90 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке је Слободна Српска. Скраћени назив странке је Слободна Српска.
Странка је регистрована код Основног суда у Бања Луци, рјешењем број: Рп-1/16 од 19.04.2016.
године са сједиштем у Лакташима, адреса Маховљани бб.
Лице овлашћено за заступање странке у 2017. години је Небојша Личанин, предсједник странке.
Лице овлашћено за подношење финансијских извјештаја за 2017. годину је Ранко Видовић.
У годишњем финансијском извјештају за 2017. годину, странка је констатовала да има ниже
организационе нивое, али их није навела.
3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Слободне Српске за 2017.
годину.

4

Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је политичка странка у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле финансијског извјештаја
утврди одређена кршења наведених закона, оцјењује да ли је потребно извршити ревизију у
просторијама странке да би могао изразити мишљење о томе да ли се странка финансирала у
складу са Законом о финансирању политичких странака.
Обим прегледа и контроле финансијских извјештаја Слободне Српске обухвата контролу и
провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености података које је странка
исказала у финансијском извјештају са одредбама Закона о финансирању политичких странака.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Службa зa рeвизиjу извршила je прeглeд финaнсиjских извjeштaja Слободне Српске за 2016.
годину, након којих су издати извјештаји о прегледу са мишљењем ревизора, нaлaзимa рeвизиje
и препорукама.
Након обављеног прeглeда гoдишњeг финaнсиjскoг извjeштaja зa 2016. гoдину издат је
извјештај о прегледу са мишљењем ревизора, налазима и препорукама странци дa пословне
књиге води у складу са рачуноводственим прописима, да у својим пословним књигама
успостави потпуне евиденције о приходима и расходима, да финансијске извјештаје подноси
Централној изборној комисији БиХ у законом прописаним роковима и форми коју је Централна
изборна комисија БиХ прописала својим Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака и да на захтјев Централне изборне комисије БиХ доставља и друге
извјештаје и документацију која се тражи од политичке странке.
Нереализоване препоруке:
Нa oснoву уoчeних нeдoстaтaкa у гoдишњeм финaнсиjскoм извjeштajу зa 2017. гoдину, утврђeнo
je дa Слободна Српска ниje испoштoвaлa дaтe прeпoрукe.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1 НАЛАЗИ
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је Слободна Српска
прекршила одредбе члана 11. став (1)1, члана 12. став (1)2, (4)3 и (5)4 Закона о финансирању
политичких странака.
Прегледом годишњег финaнсиjскoг извjeштaja и друге документације коју је на захтјев
Централне изборне комисије БиХ доставила политичка странка, утврђeнo je дa Слободна Српска
није доставила све обрасце из апликације „ФИ ЦИК БиХ“ у ПДФ формату и у тврдој копији,
ниje водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила тачну
евиденцију о својим приходима, није доставила комплетну тражену додатну документацију и
годишњи финансијски извјештај за 2017. годину није поднијела на начин како је прописала
Централна изборна комисија БиХ у склaду сa Прaвилникoм o гoдишњим финaнсиjским
извjeштajимa пoлитичких стрaнaкa - у даљем тексту: Правилник.
(1) Слободна Српска у годишњем финансијском извјештају за 2017. годину, који је Централној
изборној комисији БиХ поднијела у електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БиХ“,
Политичка странка дужна је водити пословне књиге и подносити финансијске извјештаје на начин који је утврђен
законом и другим прописима у складу са законом.
2
Политичка странка води евиденцију о својим приходима и расходима.
3
До 31.03. наредне године политичка странка подноси финансијски извјештај у форми коју одобри Централна
изборна комисија БиХ.
4
Сва лица која су дужна да поднесу извјештај морају да поднесу и додатне извјештаје које Централна изборна
комисија БиХ затражи.
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није доставила одштампане обрасце 1 (општи подаци о политичкој странци) и 4.1
(режијско-административни трошкови) финансијског извјештаја у ПДФ формату који су
требали бити овјерени потписом овлашћеног лица и печатом политичке странке и у тврдој
копији достављени Централној изборној комисији БиХ, чиме је прекршила одредбе члана 3.
Правилника.
(2) Политичка странка није у обрасцу 3 (извори финансирања) и обрасцу 3-ф (приходи из
буџета) исказала средства из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (1) и (4)
Закона о финансирању политичких странака и члана 13. и 19. Правилника.
Слободна Српска је добијена буџетска средства из 2017. године и поврат таксе за учешће на
Локалним изборима 2016. године, исказала на обрасцу 3-б као прилоге правних лица у
износу од 5.127,15 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 15. Правилника.
- Контролом извода са трансакцијског рачуна странке, утврђено је да је странка током 2017.
године добила из буџета Општине Лакташи средства у укупном износу од 4.127,15 КМ, и
то: буџетска средства за 2017. годину у износу од 3.768,47 КМ и буџетска средства као дуг
из 2016. године која су уплаћена током 2017. године у износу од 358,68 КМ.
- Политичка странка је у финансијском извјештају као прилог правног лица исказалаза
износ враћене таксе за учешће на Локалним изборима 2016. године у износу од 1.000,00
КМ5, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких
странка и одредбе члана 15. Правилника.
(3) Политичка странка, на захтјев Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-721-2/17 од
04.09.2017. године није доставила бруто биланс на дан 31.12.2017. године, главну књигу са
комплетним аналитичким евиденцијама за период 01.01. -31.12.2017. године, документацију
о коришћењу пословног простора у 2017. години, програм утрошка средстава за 2017.
годину и образац 1 (општи подаци о политичкој странци) и образац 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких странака.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се странци Слободна Српска да се придржава одредаба Закона о финансирању
политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се препоручује:
 да пословне књиге води у складу са рачуноводственим прописима,
 да у својим пословним књигама успостави потпуне евиденције о приходима,
 да финансијске извјештаје подноси Централној изборној комисији БиХ у форми коју
је Централна изборна комисија БиХ прописала својим Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака и
 да на захтјев Централне изборне комисије БиХ доставља и друге извјештаје и
документацију која се тражи од политичке странке.
КОМЕНТАР
Политичка странка Слободна Српска није се очитовала на налазе ревизије и мишљење ревизора
дато у Прелиминарном извјештају о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2017.
годину.
Помоћник ревизора
Мр sc. Горан Цицовић
5

Шеф Службе за ревизију
Мр sc. Хасида Гушић

Одлука Централне изборне комисије БиХ, број: 06-1-07-3-1513/16 од 14.12.2016. године.
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