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ПОСЛОВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У 2015.
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(Извјештај се дијели као скупштински штампани материјал)

Сарајево, септембар 2017. године
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1. УВОД
1. Законом о финансирању политичких партија, у члану 17. Закона, утврђено је да
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна
изборна комисија БиХ) сваке године подноси извјештај о прегледаном стању
финансијског пословања политичких партија Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Парламентарна скупштина БиХ).
2. Централна изборна комисија БиХ је у складу са чланом 10. став (1) Закона о
финансирању политичких партија („Службени гласник БиХ”, број 95/12 и 41/16)1
успоставила Службу за ревизију финансирања политичких партија (у даљем тексту:
Служба за ревизију), која прегледа и контролише финансијске извјештаје које поднесу
политичке партије и обавља ревизију финансирања политичких партија у складу с
овим законом.
Служба за ревизију је успостављена Одлуком Централне изборне комисије БиХ о
успостављању Службе за ревизију финансијског пословања, број: 01-07-653/05 од
10. 3. 2005. године, у складу са тада важећим Законом о финансирању политичких
партија.
Накнадном измјеном Закона о финансирању политичких партија, 2010. године,
промијењен је назив Службе за ревизију финансијског пословања у Службу за
ревизију финансирања политичких партија.
3. Овај извјештај обухвата прегледано стање финансијског пословања политичких
партија у 2015. години.
2. ПРАВНИ ОКВИР
4. Финансирање политичких партија у Босни и Херцеговини је уређено:
a) Законом о финансирању политичких партија2 и
b) Поглављем 15. Изборног закона Босне и Херцеговине, финансирање изборне
кампање.
5. У складу с одредбама члана (3) став (1) Закона о финансирању политичких партија,
политичка партија се може финансирати из:
-

чланарина,
добровољних прилога правних и физичких лица,
издавачке дјелатности, продаје пропагандног
партијских манифестација,
прихода од имовине у својини политичке партије,

материјала

и

организовања

1

Дана, 5. 12. 2012. године, ступањем на снагу Закона о финансирању политичких партија (“Службени
гласник БиХ”, број 95/12), стављен је ван снаге Закон о финансирању политичких партија (“Службени
гласник БиХ”, број: 22/00, 102/09 и 54/10). Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких
партија (“Службени гласник БиХ”, број 41/16) ступио је на снагу 11. 6. 2016. године.
2

Одредбе овог закона које се односе на добровољне прилоге, забрану финансирања и погодовања те надзор и
финансијско пословање одговарајуће се примјењује на листе независних кандидата и независне кандидате.
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-

-

буџета БиХ у складу са чланом 7. овог закона, ентитетских буџета, кантоналних
буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ, те буџета других јединица локалне управе и
самоуправе у складу са законом и
добити од предузећа која су у својини политичке партије.

6. Предузеће у својини политичке партије може бавити само дјелатношћу у вези са
културом или издавачком дјелатношћу.
7. Годишњи приход политичке партије остварен од имовине у својини политичке партије
и добити од предузећа која су у својини политичке партије не смије прелазити 20%
износа укупног годишњег прихода партије.
8. Политичке партије се финансирају из буџета Босне и Херцеговине у складу са чланом
7. Закона о финансирању политичких партија, ентитетских буџета, кантоналних буџета
и буџета Брчко дистрикта БиХ, те буџета других јединица локалне управе и
самоуправе у складу са законом.
(1) У складу са одредбама члана 7. Закона о финансирању политичких партија у
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине средства се обезбјеђују за финансирање политичких партија, односно
коалиција политичких партија и независних кандидата заступљених у
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и парламентарних група, односно
клубова посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
Укупна средства која се издвајају за финансирање поменутих политичких субјеката
не могу прелазити износ од 0,2% буџета Босне и Херцеговине у календарској
години.
Политичким партијама односно коалицијама политичких партија средства се
расподјељују на начин да се:
-

-

30% средстава дијели једнако свим политичким странкама односно коалицијама
политичких странака које су освојиле мандате,
60% средстава дијели према броју посланичких, то јест делегатских мандата,
које свака политичка партија, коалиција политичких партија или независни
кандидат има у тренутку додјеле мандата,
10% од укупног износа распоређује парламентарним групама сразмјерно броју
посланичких, то јест делегатских мјеста која припадају мање заступљеном полу.

Заједничка комисија за административне послове Парламентарне скупштине БиХ
својим актима регулисаће детаљније расподјелу средстава из овог члана, контролу
трошења и друга финансијска питања у вези са спровођењем овог закона.
(2) У Републици Српској, у складу са Законом о финансирању политичких партија из
буџета Републике, града и општине (“Службени гласник РС“, број 65/08), средства
се издвајају из буџета за:
-

финансирање дијела трошкова редовног рада политичких партија, коалиција,
независних посланика и одборника,
покриће дијела трошкова изборне кампање политичких партија, коалиција,
независних листа и независних кандидата којима су потврђене изборне листе за
избор посланика, то јест одборника и
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-

покриће дијела трошкова рада посланичких, делегатских, односно одборничких
клубова и група.
a) Средства издвојена за финансирање трошкова редовног рада политичких
партија, независних посланика, односно одборника не могу бити мања од 0,2%
укупних буџетских прихода из предходне године, а распоређују се на сљедећи
начин:
- 20% средстава се распоређује у једнаким износима свим политичким партијама
и коалицијама које имају посланике у скупштини и независним посланицима и
- 80% се распоређује сразмјерно броју освојених мандата које политичка партија,
коалиција, независни посланик, односно одборник има у скупштини.
b) Средства за изборну кампању обезбјеђују се у буџету за годину у којој се
одржавају избори у износу не мањем од 0,05% укупних буџетских прихода из
претходне године. Начин расподјеле средстава врши се у складу с изборним
прописима.
c) Средства за рад посланичких, делегатских, односно одборничких клубова и
група, додјељују се ради покрића:
-

паушалних трошкова за рад у изборним јединицама посланика, односно
одборника,
путних трошкова у иностранство, ако организатор није Народна скупштина
Републике Српске или Вијеће народа Републике Српске, односно скупштина
јединице локалне самоуправе,
трошкова набавке материјала – горива, штампе, службених гласника и
публикација,
трошкова смјештаја и исхране посланика, делегата, односно одборника, у
вријеме када се не одржавају сједнице скупштине или вијећа и
остале трошкове у вези са радом посланика, делегата, односно одборника у
клубовима и групама.

(3) Федерација Босне и Херцеговине није донијела посебан закон о финансирању
политичких партија из буџета па средства за финансирање политичких партија и
других политичких субјеката издваја у складу са Законом о извршењу буџета
Федерације Босне и Херцеговине, који доноси сваке године.
У складу са чланом 22. Закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2015. годину
(”Службене новине Федерације БиХ“, 25/15 и 86/15), средства су утврђена као
позиција ”трансфер за политичке партије и коалиције“ и користе се по програму
који доноси Влада.
Средства намијењена за финансирање политичких субјеката распоређују се тако да:
- 40% од предвиђеног износа припада политичким субјектима који су заступљени
у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, у једнаким износима, а
- 60% према броју посланика у домовима Парламента, на дан додјеле мандата.
Уколико је уговором између чланица коалиције регулисан начин расподјеле
новчаних средстава која припадају коалицији, Влада средства распоређује на
основу одредаба уговора.
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(4) Законом о финансирању политичких партија из буџета Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 29/04 и 14/07)
прописано је да се средства из буџета Брчко дистрикта БиХ издвајају за:
-

предизборну кампању политичких партија које учествују на изборима за
Скупштину Брчко дистрикта БиХ и
редован рад политичких партија заступљених у Скупштини Брчко дистрикта БиХ.
a) Средства за предизборну кампању политичких странка обезбјеђују се у години
у којој се одржавају редовни избори за Скупштину Брчко дистрикта БиХ и то у
износу 0,03% прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ или 60.000 КМ зависно од
тога који је износ нижи.
b) Средства за редован рад политичких партија издвајају се по годишњем основу
од 0,1% од прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ или 200.000 КМ, зависно од
тога који је од ова два износа нижи.
Средства издвојена за редован рад политичких странка и њихових посланичких
клубова у Скупштини Брчко дистрикта БиХ распоређују на тај начин да се:
-

30% средстава распоређује у једнаким износима свим посланичким клубовима
политичких партија заступљеним у Скупштини Брчко дистрикта БиХ, а
70% од укупног износа распоређује се сразмјерно броју посланичких мјеста које
свака политичка партија има у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у тренутку
расподјеле.

2.1. Финансијско извјештавање политичких партија
9. У Закону о финансирању политичких партија, у члану 12. став (1), прописано је да
политичке партије воде евиденцију о својим приходима и расходима и дужне су да
Централној изборној комисији БиХ подносе финансијски извјештај за сваку
календарску годину (рачуноводствену годину). У складу са одредбом из члана 12. став
(4) извјештај се подноси до 31. марта наредне године.
10. Политичке партије, у складу са одредбом члана 12. став (3) истог закона, подносе
посебан финансијски извјештај за период изборне пропаганде на начин како је
утврђено Изборним законом Босне и Херцеговине.
11. Политичке партије и независни кандидати који учествују на изборима за органе власти
Босне и Херцеговине на свим нивоима дужни су, у складу са чланом 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине, у вријеме подношења пријаве за овјеру за
учешће на изборима, Централној изборној комисији БиХ да поднесу финансијски
извјештај за период који почиње три мјесеца прије дана подношења пријаве за овјеру и
финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до
дана овјере резултата избора, у року од тридесет дана од дана објављивања изборних
резултата у Службеном гласнику БиХ.
12. Извјештаје које подносе политичке партије и независни кандидати који учествују на
изборима за органе власти садрже: све приходе и расходе, засноване на чланарини,
6

транспарентним прилозима из иностранства, прилозима физичких и правних лица,
прилозима у облику робе и услуга (прилози у натури), приходима на властиту имовину
и предузетничке активности, у складу с одредбама Закона о финансирању политичких
партија, кредитима, позајмицама, донацијама, олакшицама, поврату новца, осталим
материјалним трошковима и осталим изворима прихода за период извјештавања који
одреди Централна изборна комисија БиХ.
13. Политичка партија, у складу са одредбом из члана 12. став (2) Закона о финансирању
политичких партија, има обавезу да у свој финансијски извјештај укључи све користи
остварене од активности субјеката који су на било који начин повезани са политичком
партијом или су под њеном контролом.
14. Политичка партија дужна је јавно приказати поријекло и начин утрошка средстава
прикупљених током протекле календарске године (рачуноводствене године). Завршни
рачун и финансијски извјештај у којем се подробно наводе извори прихода, подаци о
физичким и правним лицима која су дала добровољне прилоге те подаци о намјени, то
јест активностима за које су средства утрошена, јавни су документи и објављују се на
веб-страници политичке партије.
15. Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за спровођење одредаба којим се
ближе утврђују садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања.
16. Централна изборна комисија БиХ је донијела два подзаконска акта, којим је утврдила
садржај, форму, начин и друге детаље финансијског извјештавања:
a) Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких партија3 и
Правилник о измјенама и допунама Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија4
b) Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима
политичких субјеката5.
17. Централна изборна комисија БиХ је донијела Правилник о административним
процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких
партија6, којим је прописала процедуре по којима се врши преглед, контрола и
ревизија финансијских извјештаја политичких партија, у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
2.2. Финансијска контрола политичких странака
18. Преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја, које поднесу политичке
партије, обавља Служба за ревизију финансирања политичких партија.

3

“Службени гласник БиХ“, број 96/13, који је ступио на снагу дана, 18.12.2013. године, када је стављен ван
снаге Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких партија (“Службени гласник БиХ”,
број 61/06).
4
“Службени гласник БиХ“, број 89/16
5
“Службени гласник БиХ“, број 96/13), који је ступио на снагу дана, 18.12.2013. године, када је стављен ван
снаге Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких субјеката
(“Службени гласник БиХ”, број 61/06).
6
“Службени гласник БиХ“, број 103/08.
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19. Ревизија финансијских извјештаја политичке партије, у складу са чланом 10. став (2)
Закона о финансирању политичких партија укључује извјештаје сједишта партије и
најмање двије ниже организационе цјелине које одабере Служба за ревизију.
20. Служба за ревизију прикупља ревизорске доказе, које прегледа, оцјењује и изводи
закључке, на основу којих ревизор припрема прелиминарни извјештај ревизије са
налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању политичке партије у складу
са законом.
21. У случају да Служба за ревизију сматра да треба обавити детаљнији финансијски
преглед како би се утврдило да ли се политичка партија финансирала у складу са
законом, Служби за ревизију се омогућава приступ просторијама партије.
22. У случају да буде ускраћен приступ просторијама партије, сматра се да наведена
партија није доставила финансијски извјештај и Централна изборна комисија БиХ јој
ускраћује право да се кандидује на наредним изборима.
23. Прелиминарни извјештај ревизије, са налазима и мишљењем ревизора, доставља се
политичкој партији на изјашњавање.
24. Политичка партија се у року од десет дана, од дана пријема прелиминарног извјештаја
ревизије, може изјаснити о налазима ревизије или, у складу са чланом 14. став (3)
Закона о финансирању политичких партија, отклонити недостатке у извјештају и
повреде закона које су отклоњиве. Партија уз изјашњење може да достави додатне
доказе којим оспорава налазе ревизије из прелиминарног извјештаја ревизије или да
достави доказе које ревизорима није предочила за вријеме обављања ревизије.
25. Након што се политичка партија изјасни о налазима ревизије наведеним у
прелиминарном извјештају ревизије, ревизор у складу са својом процјеном допуњава и
коригује претходни налаз уколико сматра да су примједбе партије основане, или је
партија доставила додатне доказе и издаје коначан извјештај са мишљењем ревизора о
поступању партије у складу са Законом о финансирању политичких партија и 15.
главом Изборног закона Босне и Херцеговине.
26. Ако политичка партија на основу налаза и препорука из прелиминарног извјештаја
ревизије добровољно отклони недостатке који се могу отклонити и у остављеном року
ревизору достави доказ о отклоњеним недостацима, ревизор у коначном извјештају
неће навести прекршаје које је партија отклонила.
27. Ако након издавања и достављања политичкој партији прелиминарног писменог
извјештаја о ревизији политичка партија не уложи приговор, ревизор издаје коначан
извјештај са мишљењем ревизора о томе да ли се политичка партија финансирала у
складу с овим законом.
28. У коначном извјештају ревизије наводе се називи организационих дијелова политичке
партије у којима је обављена ревизија.
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3. АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ
29. Централна изборна комисија БиХ је од 31. марта 2016. године, до када су политичке
странке имале обавезу да поднесу годишњи финансијски извјештаја за 2015. годину,
до краја августа 2017. године, када је окончан поступак ревизије и издавања коначних
извјештаја о ревизији, предузела низ активности којим је провјеравана законитост
финансирања политичких партија:
-

-

-

-

-

извршила пријем финансијских извјештаја политичких партија ;
успоставила евиденцију о поднесеним финансијским извјештајима, за јавност
сачинила информацију о изворима финансирања политичких партија, коју је скупа
са извјештајима политичких партија дала на увид јавности путем веб-странице
Централне изборне комисије БиХ;
обавијестила политичке партије, код којих су утврђени недостаци у финансијском
извјештају, како би у складу са одредбама члана 14. став (3) Закона о финансирању
политичких партија добровољно отклониле уочене недостатке, ако су они
уклоњиви;
прикупила податке о средствима која су из буџета свих нивоа власти у БиХ
исплаћена политичким субјектима, сачинила информацију о финансирању
политичких партија из буџета и дала на увид јавности путем своје веб-странице;
прикупила податке од свих општина у Босни и Херцеговини о додијељеним
пословним просторима, у њховој својини, на коришћење политичким партијама;
прикупила податке о трансакционим рачунима политичких партија из Јединственог
регистра трансакционих рачуна код Централне банке БиХ;
извршила преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја за 118 политичких
партија;
додатно извршила ревизију на терену у просторијама 13 политичких партија;
ревизијске извјештаје са налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању
политичких партија у складу са законом дала на увид јавности, путем своје
веб-странице и
ревизорска мишљења, у складу са чланом 10. став (7) Закона о финансирању
политичких партија дала на објаву у Службени гласник БиХ.

30. На основу финансијских извјештаја које су поднијеле политичке партије, Централна
изборна комисија БиХ је утврдила да су се политичке партије у 2015. години
финансирале из сљедећих извора: чланарина у проценту од 7,00%, прилога физичких
лица у проценту 5,76%, прилога правних лица у проценту 0,65%, прихода од имовине
политичких партија у проценту 3,32%, прихода од поклона и услуга које партија није
морала да плати у проценту 1,53 %, прихода из буџета у проценту 81,32% и осталих
прихода у проценту 0,42% од укупно остварених прихода, те из кредитног задужења у
износу од 2.224,98 КМ, као што је приказано у наредној табели и графикону.
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Износ (КМ)

(1) Приходи

Структура

Чланарина

1.470.693,05

7,00%

Прилози физичких лица

1.209.632,27

5,76 %

Прилози правних лица

136.491,00

0,65 %

Приходи од имовине политичких партија

697.672,41

3,32 %

Приходи од поклона и услуга које партија
није морала да платити

322.343,54

1,53 %

17.089.702,35

81,32 %

Остали приходи

87.875,64

0,42 %

Укупан приход

21.014.410,26

100,00 %

2.224,98

0,00 %

21.016.635,24

100,00%

Приходи из буџета

(2) Кредитно задужење
УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Табела 1. Укупни извори финансирања политичких партија у 2015. години

3%
0% 0%

0%
7%

6%

1%
2%

81%

Графикон 1. Структура финансирања политичких партија у 2015. години
31. Централна изборна комисија БиХ је прикупила податке и утврдила да су у 2015.
години из буџета са свих нивоа у Босни и Херцеговини политичким субјектима
планирана издвајања из буџета у износу од 18.583.888,93 КМ, а исплаћена су у
проценту од 94,70% и износе 17.598.730,98 КМ, као што је приказано у табели и на
графикону који слиједе.
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Износ уплаћених
средства (КМ)

Буџет / ниво власти
Буџети општина/опћина и градова
основних изборних јединица
Буџети градова

Структура
финансирања

6.689.372,25

38,01 %

334.876,68

1,90 %

199.999,97

1,14 %

Буџети кантона / жупанија

3.540.079,76

20,12 %

Буџет Федерације БиХ

2.775.000,03

15,77 %

Буџет Републике Српске
Буџет БиХ (исплаћено политичким
партијама )
Буџет БиХ (утрошено за рад
клубова)

3.129.999,96

17,79 %

570.281,47

3,24 %

359.120,86

2,03 %

Брчко дистрикт БиХ

УКУПНО

17.598.730,98

100,00 %

Табела 2. Буџетска издвајања за политичке субјекте у 2015. години

Општина /
Općina
Град / Grad

5%
18%

38%

16%
20%
1% 2%

БД / BD
Кантон /
Kanton
ЕнтитетФБиХ /
EntitetFBiH
ЕнтитетРС /
EntitetRS
Држава /
Država

Графикон 2. Структура буџетских издвајања за политичке субјекте у 2015. години
32. У периоду од 2004. до 2015. године из буџета свих нивоа власти политичким
субјектима су исплаћена средства у износу од 227.064.971,50 КМ.
33. Уколико се упореде износи издвојених средства по годинама, почевши од 2004.
године, евидентан је тренд пораста издвајања све до 2008. године. У 2009. години
забиљежен је пад издвојених средстава од 16,61% у односу на 2008. годину, док су у
2010. години буџетска издвајања политичким субјектима поново порасла за 12,66% у
односу на 2009. годину.
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Након 2010. године буџетска издвајања за политичке субјекте су опадала све до 2013.
године, и то: у 2011. години за 10,31% и у 2012. години 1,26% и у 2013. години за
12,27% у односу на претходну годину. У 2014. години издвајања из буџета су порасла
за 3,27% у односу на претходну годину, да би поново у 2015. години био забиљежен
пад од 1,42%, што се може видјети на графикону и табели у наставку.
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2010
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2012
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2014

2015

13.182.857,25 15.369. 19.383. 21.050. 23.681. 19.748. 22.249. 19.956. 19.704. 17.286. 17.852. 17.598.

Графикон 3. Приказ прихода који су политичке партије оствариле из буџета
у периоду 2004–2015. година
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Ниво власти

Средства
уплаћена
2004. године

Средства
уплаћена
2005. године

Средства
уплаћена
2006. године

Средства
уплаћена
2007. године

Средства
уплаћена
2008. године

Средства
уплаћена
2009. године

Средства
уплаћена
2010. године

Средства
уплаћена
2011. године

Средства
уплаћена
2012. године

Средства
уплаћена
2013. године

Средства
уплаћена
2014. године

Средства
уплаћена
2015. године

УКУПНО
УПЛАЋЕНО
2004 – 2015.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7.730.249,74

7.669.036,83

8.900.882,54

7.454.532,70

7.214.768,57

7.122.137,42

6.229.455,49

5.492.157,57

5.272.582,44

5.630.813,48

6.730.835,38

7.024.248,93

92.978.262,56

698.246,35

1.357.507,05

1.663.647,62

1.083.734,51

1.029.416,21

941.314,92

1.402.492,01

748.614,91

1.581.587,89

199.999,94

199.999,94

199.999,82

259.999,69

200.000,00

200.000,00

200.000,00

254.285,66

200.000,00

200.000,00

199.999,97

2.514.284,96

3.437.929,78

4.412.153,93

4.184.131,09

5.167.777,45

4.404.391,86

4.585.981,41

4.386.311,72

4.189.296,29

3.349.455,22

3.856.403,97

3.540.079,76

48.389.937,04

Општине/опћине
Градови
Брчко дистрикт БиХ
3.076.024,50
Кантони/жупаније
Федерација БиХ

1.500.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.291.998,00

5.000.000,00

3.475.152,50

3.500.000,00

3.450.643,00

2.920.671,00

2.775.000,03

35.913.464,53

Република Српска

2.883.227,09

2.824.970,44

3.190.000,00

4.190.000,00

4.200.000,00

3.340.000,00

3.200.000,00

3.200.001,00

3.500.000,00

3.100.001,00

3.099.999,96

3.129.999,96

39.858.199,45

92.792,18

175.783,58

152.588,48

188.090,00

192.836,45

440.811,00

453.560,00

292.005,28

285.693,80

571.590,10

350.246,30

570.281,47

3.766.278,64

261.910,00

296.730,29

533.439,62

565.316,00

339.214,57

343.569,21

374.407,67

570.836,10

359.120,86

3.644.544,32
227.064.971,50

Држава
БиХ

Уплаћено
партијама
Утрошено
за рад
клубова

нп

нп

нп

УКУПНО:

13.182.857,25

15.369.519,12

19.383.238,44

21.050.674,79

23.681.874,04

19.748.907,69

22.249.042,19

19.956.137,41

19.704.792,46

17.286.869,47

17.852.327,66

17.598.730,98

Пораст /смањење
уплаћених средстава
у односу на
претходну годину

у КМ

2.186.661,87

4.013.719,32

1.667.436,35

2.631.199,25

-3.932.966,35

2.500.134,50

-2.292.904,78

-251.344,95

-2.417.922,99

565.458,19

-253.596,68

%

16,59%

26,11%

8,60%

12,50%

-16,61%

12,66%

-10,31%

-1,26%

-12,27%

3,27%

-1,42%

Табела 3. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким партијама по нивоима власти у периоду 2004–2015. године

34. У оквиру буџетских средстава издвојених политичким партијама у 2015. години, из
буџета у Федерацији БиХ су издвојена средства у износу од 11.556.570,64 КМ или
65,67%, из буџета Републике Српске 4.912.758,04 КМ или 27,92%, из буџета Брчко
дистрикта БиХ 199.999,97,00 КМ или 1,14%, док су из буџета Босне и Херцеговине
издвојена средства у износу од 929.402,33 КМ или 5,27% од укупног износа
буџетских средстава.
Ред.
бр.
1
I
1

Буџет / ниво власти
2
Федерација БиХ
Општине/опћине и градови
основне изборне јединице

Износ уплаћених
средства (КМ)
3
11.556.570,64

Структура
финансирања
4
65,67%

4.941.614,17

42,76%

Градови
299.876,68
2,59%
Кантони
3.540.079,76
30,63%
Буџет ФБиХ
2.775.000,03
24,01%
Република Српска
4.912.758,04
27,92%
Општине и градови
1
1.747.758,08
35,58%
основне изборне јединице
2
Градови
35.000,00
0,71%
3
Буџет РС
3.129.999,96
63,71%
III
Брчко дистрикт БиХ
199.999,97
1,14%
IV
Државни ниво БиХ
929.402,33
5,27%
УКУПНО:
17.598.730,98
100,00%
Табела 4. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким партијама по
2
3
4
II

нивоима власти (државни ниво, ентитетски нивои и Брчко дистрикт БиХ).

35. Из буџета општина и градова, основних изборних јединица, у Федерацији БиХ
политичким субјектима у 2015. години исплаћена су средства у износу 4.941.614,17
КМ, док су из буџета општина и градова, основних изборних јединица у Републици
Српској, исплаћена средства у износу 1.747.758,08 КМ.
36. Из буџета града Сарајево политичким субјектима исплаћена су средства у износу
299.876,68КМ, док је из буџета града Источно Сарајево политичким субјектима
исплаћен износ од 35.000,00 КМ.
37. Из буџета кантона у Федерацији БиХ политичким субјектима у 2015. години
исплаћена су средства у износу 3.540.079,76 КМ.
38. Од укупно издвојених средства из буџета за финансирање политичких партија у
периоду од 2004. до 2015. године (у износу 227.064.971,50 КМ) на десет
парламентарних странака је распоређено 76,65% средстава (174.034.945,40 КМ).
Највећи проценат је остварила Странка демократске акције (18,91%), затим слиједе
Социјалдемократска партија БиХ са 14,20%, СНСД – Савез независних
социјалдемократа са 10,65%, Странка за БиХ са 9,30%, Хрватска демократска
заједница БиХ са7,89 %, Српска демократска странка са 5,91%, Савез за бољу
будућност – Фахрудин Радончић са 2,74%, Партија демократског прогреса са 2,68%,
Народна странка Радом за бољитак са 2,21% и Хрватска демократска заједница 1990
са 2,15%.
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Ред.
бр.

Назив политичке партије

Средства
уплаћена 2004.

Средства
уплаћена

Средства
уплаћена

Средства
уплаћена

Средства
уплаћена

Средства
уплаћена

Средства
уплаћена

- 2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2004–2015.

Учешће у
укупном
буџетском
финансирању

1

СТРАНКА
ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

27.035.397,50

3.446.862,70

3.337.711,30

2.786.967,46

3.036.305,45

3.285.974,87

42.929.219,28

18,91%

2

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА БиХ

18.134.067,37

3.301.948,09

3.173.646,99

2.821.976,12

2.982.209,50

1.838.002,50

32.251.850,57

14,20%

3

СНСД – САВЕЗ
НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА

15.052.469,55

1.980.822,01

2.052.049,83

1.571.778,01

2.045.182,03

1.485.061,16

24.187.362,59

10,65%

4

СТРАНКА ЗА БиХ

16.678.629,53

1.219.522,58

951.851,10

853.129,54

905.481,42

518.344,10

21.126.958,27

9,30%

10.369.539,90

1.518.250,90

1.640.903,15

1.400.827,81

1.549.879,76

1.439.738,17

17.919.139,69

7,89%

7.840.648,32

1.164.939,16

1.167.021,36

927.532,57

1.196.355,02

1.120.801,47

13.417.297,90

5,91%

34.069,07

925.814,11

917.081,65

1.348.498,58

1.494.114,21

1.496.806,60

6.216.384,22

2,74%

3.340.968,41

575.390,99

582.556,80

473.925,25

617.492,72

501.679,53

6.092.013,70

2,68%

2.385.456,77

673.635,16

612.795,45

625.422,93

717.413,18

288,052,84

5.014.723,49

2,21%

2.185.838,28

519.071,88

591.885,51

466.413,23

587.068,44

529.718,35

4.879.995,69

2,15%

103.057.084,70

15.326.257,58

15.027.503,14

13.276.471,50

15.131.501,73

12.216.126,75

174.034.945,40

76,65%

ХРВАТСКА
ДЕМОКРАТСКА
ЗАЈЕДНИЦА БИХ
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА
6
СТРАНКА
САВЕЗ ЗА БОЉУ
7
БУДУЋНОСТ – Фахрудин
Радончић
ПАРТИЈА
8
ДЕМОКРАТСКОГ
ПРОГРЕСА
НАРОДНА СТРАНКА
9
РАДОМ ЗА БОЉИТАК
ХРВАТСКА
10
ДЕМОКРАТСКА
ЗАЈЕДНИЦА 1990
УКУПНО 10 ПОЛИТИЧКИХ
ПАРТИЈА
5

Табела 5. Преглед 10 политички партија са највећим износом буџетских прихода у периоду 2004–2015. године
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39. Централна изборна комисија БиХ је, у оквиру својих надлежности и овлашћења, у
складу с одредбом члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких партија, члана
115. став (1) Закона о управном поступку („Службени гласник БиХ“, број: 29/02, 12/04,
88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), те члана 18. Пословника Централне изборне комисије Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 50/07, 33/09, 24/13 и 32/14) донијела
закључак о покретању поступка против 31 политичке партије и то: против 25
политичких партија због основане сумње да су прекршиле одредбе Закона о
финансирању политичких партија, међу којима су четири партије прекршиле и одредбе
поглавља 15 Изборног закона БиХ (финансирање кампање на пријевременим изборима)
и шест политичких партија које су ускратиле приступ својим просторијама ради
обављања ревизије.
4. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ
40. Служба за ревизију финансирања политичких партија на основу члана 10. Закона о
финансирању политичких партија, а у вези са чланом 2. Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја
политичких партија извршила је преглед, контролу и ревизију годишњег финансијског
извјештаја за 2015. годину 118 политичких партија.
41. Код 105 политичких партија издати су извјештаји о прегледу годишњег финансијског
извјештаја са налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању политичких
партија у складу са законом. Код 13 политичких партија извршена је ревизија у
просторијама партија, па су издати извјештаји о ревизији годишњег финансијског
извјештаја за 2015. годину.
42. Шест политичких партија је ускратило приступ својим просторијама ради обављања
ревизије њиховог финансијског пословања у 2015. години.
43. Прегледом, контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких партија за
2015. годину, утврђено је сљедеће:
-

-

-

Код 32 политичке партије (27,12% од укупног броја контролисаних партија) није
утврђено кршење одредаба Закона о финансирању политичких партија;
Код 50 политичких партија (42,37% од укупног броја партија) утврђено је кршење
одредаба члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија, односно
кршење рачуноводствених прописа, невођење или погрешно вођење евиденција о
приходима и расходима, грешке у попуњавању финансијских извјештаја и достављање
извјештаја након законом прописаног рока;
Код 25 политичких партија (21,19% контролисаних партија), поред кршења одредба
члана 11. и члана 12, утврђено је кршење одредаба Закона о финансирању политичких
партија за које су Законом о финансирању политичких партија прописане новчане
санкције. Истовремено четири политичке партије су прекршиле и одредбе члана 15.10
Изборног закона БиХ (прекорачиле су лимит на трошкове изборне кампање на
пријеврененим изборима, што је прописано чланом 15.10 Изборног закона БиХ);
Код 11 политичких партија (9,32% од укупног броја контролисаних партија) утврђени су
мањи прекршаји (непријављивање неновчаних донација мале вриједности, неиздавање
потврда о примљеним чланаринама и прилозима у малим износима и неуплаћивање
истих на трансакциони рачун централе странке.

Из наведеног је евидентно да 63,56% политичких партија, није успоставило
рачуноводствени систем у складу са важећим прописима и финансијски извјештај нису
поднијеле на начин како је прописала Централна изборна комисија БиХ.
44. Политичке партије су кршиле одредбе Закона о финансирању политичких партија на
начин:
- Финансијска средства обезбијеђена за финансирање политичких партија, углавном
средства из буџета, нису користиле искључиво за остваривање циљева утврђених
својим програмом и статутом, чиме су прекршиле одредбе члана 4. став (1) Закона о
финансирању политичких партија;
- Партије нису водиле евиденцију о пријему чланарина и добровољних прилога, те нису
издавале потврде о пријему чланарина и добровољних прилога, чиме су прекршиле
одредбе члана 5. став (4) Закона;
- Средства од чланарина и добровољних прилога која су примана у готовини нису
уплаћивана на трансакциони рачун политичке странке, иако је Законом о финансирању
прописано да овлашћено лице у политичкој партији уплаћује чланарину и добровољне
прилоге непосредно на трансакциони рачун централе политичке партије најкасније у
року од 10 дана од дана пријема уплате, чиме су прекршиле одредбе члана 5. став (4) и
члана 6. став (2) Закона;
- Једна партија је остварила прилог изнад лимита утврђеног чланом 6. став (3) Закона;
- Знатан број партија, супротно одредбама члана 8. Закона, финансирало се из
забрањених извора.
45. Четири политичке партије су прекршиле одредбе члана 15.1 Изборног закона БиХ,
прекорачиле су лимит на трошкове изборне кампање на пријевременим изборима,
прописан чланом 15.10 Изборног закона БиХ.
У прилогу су дати налази из извјештаја о ревизији политичких партија.
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
46. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с одредбама члана 14. став (2) Закона о
финансирању политичких партија, надлежна за спровођење одредаба Закона о
финансирању политичких партија.
47. У случају да политичка партија не поступи према одредбама овог закона, Централна
изборна комисија БиХ надлежна је за изрицање новчане казне у складу с овим законом
и Изборним законом БиХ.
48. У складу са одредбом члана 14. став (4) Закона о финансирању политичких партија
сваку сумњу о кривичном дјелу које се може довести у везу са финансирањем
политичких партија и финансирањем изборне кампање Централна изборна комисија
БиХ обавезно треба да пријави надлежном тужилаштву и другим органима надлежним
за спровођење закона.
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49. У вези са финансијским извјештајима политичких партија за 2015. годину, Централна
изборна комисија БиХ је спровела све активности које су прописане одредбама Закона о
финансирању политичких партија и одредбама поглавља 15 Изборног закона БиХ, те
одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија,
Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких
субјеката и одредбама Правилника о административним процедурама прегледа,
контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких партија, које се могу
груписати на сљедећи начин: пријем годишњих финансијских извјештаја политичких
партија, прикупљање података о средствима која су из буџета свих нивоа исплаћена
политичким субјектима, прикупљање ревизoрских доказа, како од политичких партија,
тако и из екстерних извора (органа власти, Централне банке БиХ, пословних банака,
правних и физичких лица која су донатори или пословни партнери политичких партија,
судова и сл.), контрола и ревизија финансијских извјештаја политичких партија,
издавање извјештаја о ревизији са налазима ревизије и мишљењем ревизора о
финансирању политичких партија у складу с одредбама Закона о финансирању
политичких партија, покретање поступка утврђивања одговорности и санкционисања
политичких партија за које постоји основана сумња да су прекршиле Закон о
финансирању политичких партија, обавјештавање органа надлежних за спровођење
закона који нису у надлежности Централне изборне комисије БиХ и остале активности.
50. Централна изборна комисија БиХ је, путем своје официјелне веб-странице, дала на увид
јавности бројне информације и извјештаје о изворима финансирања политичких
партија, податке о износу трошкова изборне кампање и њеном финансирању, податке о
средствима која су политичким партијама исплаћена из буџета свих нивоа власти у
периоду од 2004. до 2016. године, скениране дијелове извјештаја политичких партија,
извјештаје ревизије свих политичких партија, с налазима и мишљењем ревизора о
финансирању политичких партија у складу са Законом о финансирању политичких
партија.
6. ПРЕПОРУКЕ
51. Као и у претходном периоду Централна изборна комисија БиХ препоручује да се у
наредном периоду посвети пажња даљем унапређењу транспарентности финансирања
политичких партија.
52. На основу наведеног и досадашњих стечених искустава у примјени Закона о
финансирању политичких партија, предлажемо да Парламентарна скупштина БиХ
преиспита законодавство које регулише оснивање, политичко дјеловање и финансирање
политичких партија и изборних кампања, те да се хармонизирају ентитетски прописи и
прописи Брчко дистрикта БиХ са прописима на државном нивоу.
53. Политичке партије имају организационе дијелове у оба ентитета и Брчко дистрикту
БиХ, али су регистроване према ентитетским законима о политичким организацијама,
који прописују различите услове како за њихово оснивање, тако и за њихово дјеловање.
У Федерацији БиХ политичке партије се оснивају у складу са Законом о политичким
организацијама („Службени лист СРБиХ“, број 27/91 – преузет у ФБиХ), у Републици
Српској у складу са Законом о политичким организацијама („Службени гласник РС“,
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број 15/96 и 17/02) и Брчко дистрикту БиХ у складу са Законом о политичким
организацијама („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 12/02, 19/07 и 2/08).
54. Закон о финансирању политичких странака („Службени гласник БиХ”, број 95/12 и
41/16) прописује да се финансирање политичких партија из ентитетских буџета,
кантоналних буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ, те буџета других јединица локалне
управе и самоуправе врши у складу с ентитетским законима и законом Брчко дистрикта
БиХ, иако Закон о финансирању политичких партија из буџета Републике, града и
општине („Службени гласник РС“ број 65/08) и Закон о финансирању политичких
партија из буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (”Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“, број: 29/04 и 14/07) прописују другачији начин издвајања и расподјеле
буџетских средства за финансирање политичких партија, а Федерација БиХ нема закон о
финансирању политичких партија из буџета, па се средства за њихово финансирање
издваја у складу са Законом о извршењу буџета Федерације Босне и Херцеговине, који
се доноси сваке године.
55. У оквиру трећег круга евалуације за Босну и Херцеговину – област Транспарентност
финансирања политичких партија, у Евалуационом извјештају за Босну и Херцеговину
”Транспарентност финансирања политичких партија (усвојен на 51. Пленарној сједници
ГРЕКО-а, Стразбур, 23–27. маја 2011. године), Извјештају о усклађености за Босну и
Херцеговину ”Транспарентност финансирања политичких партија (усвојен на 61.
пленарној сједници ГРЕКО, Стразбур, 14–18. октобара 2013. године), Привременом
извјештају о усклађености за Босну и Херцеговину ”Транспарентност финансирања
политичких партија (усвојен на 64. пленарној сједници ГРЕКО, Стразбур, 16–20. јуна
2014), Другом привременом извјештају о усклађености Босне и Херцеговине са
препорукама ГРЕКО ”Транспарентност финансирања политичких партија” (усвојен на
68. пленарној сједници ГРЕКО, Стразбур, 15–19. јуна 2015), Трећем привременом
извјештају о усклађености Босне и Херцеговине са препорукама ГРЕКО (усвојен на 72.
пленарној сједници ГРЕКО у Стразбуру, 27. јун – 1. јул 2016. г. и Четвртом
привременом извјештају о усклађености Босне и Херцеговине са препорукама ГРЕКО у
трећем кругу евалуације (усвојен на 76. пленарној сједници у Стразбуру, 19–23. јуна
2017) ГРЕКО наводи да од девет датих препорука, три препоруке нису уопште
реализоване, пет препорука је реализовано дјелимично и једна препорука је реализована
на задовољавајући начин.
56. Важећи Закон о финансирању политичких партија не пружа адекватан оквир за потпуну
реализацију препорука ГРЕКО па Централна изборна комисија БиХ предлаже
Парламентарној скупштини БиХ да се интензивирају активности на његовим измјенама
и допунама.
57. Лицима овлашћеним за представљање и заступање политичке партије, којој је изречена
административна мјера ускраћивања права да се кандидује на наредним изборима, ради
кршења одредаба Закона о финансирању политичких партија, прописати забрану
оснивања нове политичке партије или дјеловања у другој партији, док траје
административна мјера коју је изрекла Централна изборна комисија БиХ.
58. Лице које политичка странка именује и овласти за вођење пословних књига, подношење
финансијских извјештаја и које је овлашћено да контактира са Централном изборном
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комисијом Босне и Херцеговине, обавезно је да се континуирано едукује у складу са
планом и програмом едукације који доноси Централна изборна комисија БиХ.
59. Централна изборна комисија БиХ изражава пуну спремност да се активно укључи
у рад Интерресорне радне групе и предложи рјешења за реализацију препорука ГРЕКО.
Број: 03-07-6-1019-4/2017

Предсједница

Сарајево, 21.09.2017. године
Др Ирена Хаџиабдић
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Прилог бр. 1 – Налази ревизије из извјештаја о ревизији годишњих финансијских
извјештај политичких партија за 2015. годину
1. СТРАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ (Код 004)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за Босну и Херцеговину се
финансирала из сљедећих извора:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица ( 3-а )
Прилози правних лица ( 3-б )
Приходи од имовине ( 3-ц )
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије ( 3-д )
Приходи од поклона ( 3-е )
Приходи из буџета ( 3-ф )
Приходи од пропаганде ( 3-г )
Остали приходи
Укупни приходи (1 - 9)

II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
11.625,16
2,14
10.127,90
1,87
700,00
0,14
527,23
0,09
0,00

0,00

819,00
518.344,10
0,00
0,00
542.143,39
0,00
542.143,39

0,15
95,60
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка за Босну и Херцеговину прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став
(4), члана 6. став (2), члана 8. став (1), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
a) Ревизијом је утврђено да је политичка партија извршила исплате средстава Приватној
агенцији за посредовање у запошљавању „Рамилој“ д.о.о Сарајево, у износу 6.780,30 КМ,
те о истим у пословним књигама и финансијском извјештају исказала трошак осталих
услуга у истом износу. Агенција „Рамилој“ д.о.о. Сарајево је Странци за Босну и
Херцеговину испоставила четири фактуре, и то: 31. марта на износ од 2.234,00 КМ,
30. јуна на износ од 1.307,00 КМ, 31. јула на износ од 1.005,30 КМ и 31. августа на износ
од 2.234,00 КМ, али није навела које су услуге извршене политичкој партији.
Странка за Босну и Херцеговину, осим фактура Агенције „Рамилој“, током ревизије није
предочила друге доказе, да ли су и које услуге извршене, што недвосмислено указује на
чињеницу да партија ова средства није утрошила искључиво за остваривање циљева
утврђених њеним програмом и статутом, чиме је прекршила одредбе члан 4. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
(1) Ревизијом је утврђено да странка у пословним књигама и годишњем финансијском
извјештају није пријавила неновчане донације, које су остварили њени нижи
организациони дијелови коришћењем пословних простора без накнаде, чиме је
прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
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-

Увидом у акт Општине Сребреница, број: 01-014-229/15 од 14. 6. 2016. године, утврђено
је да је Општински одбор СБиХ Сребреница, користио простор у власништву Општине
Сребреница, површине 15,51 м² без накнаде.

-

Општински савјет СБиХ Градачац је на основу Уговора, број: 08/2-31-2684/13 од 2. 10.
2013. године, користио пословне просторије Општине Градачац, површине 40,00 м² и у
2015. години без накнаде.

-

Увидом у акт Општине Ново Сарајево, број: 03-14-2489/16 од 22. 6. 2016. године,
утврђено је да је Општински одбор СБиХ Ново Сарајево користио простор у
власништву Општине Ново Сарајево, површине 34,45 м² без накнаде.

-

Општински одбор СБиХ Јабланица је користио простор Општине Јабланица, површине
21,15 м² без накнаде.

(2) Странка за Босну и Херцеговину у финансијском извјештају (Обрасцу 2.1 – преглед
стања благајне) није тачно исказала промет благајне, чиме је прекршила одредбе члана
12. Правилника.
-

Централа Странке за Босну и Херцеговину је исказала стање на дан 1. 1. 2015. године у
износу од 2.545,66 КМ, промет улаза у износу од 5.485,00 КМ, промет излаза у износу
од 8.028,96 КМ и салдо на дан 31.12.2015. године у износу од 1,70 КМ. Контролом
благајничке документације утврђен је промет улаза у износу од 5.488,20 КМ, промет
излаза је износио 8.028,95 КМ и салдо на дан 31. 12. 2015. године био је од 4,90 КМ.

-

Кантонално вијеће Странке за Босну и Херцеговину Тузла исказало је промет улаза у
износу од 1.275,00 КМ и промет излаза у износу од 1.222,65 КМ. Контролом
благајничке документације утврђено је да је промет улаза износио 1.150,00 КМ и промет
излаза 1.097,65 КМ.

(3) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да подаци о приходима и
расходима Странке за Босну и Херцеговину исказани у финансијском извјештају не
одговарају подацима из пословних књига и Завршног рачуна странке за период
1. 1 – 31. 12. 2015. године.
Странка за Босну и Херцеговину је у годишњем финансијском извјештају, који је
поднијела Централној изборној комисији БиХ, исказала укупне приходе у износу од
542.143,39 КМ и укупне расходе у износу од 590.321,47 КМ, док је у завршном рачуну
странке за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, који је поднијела надлежној агенцији у
складу са рачуноводственим прописима, исказала укупне приходе у износу од
496.584,00 КМ и укупне расходе у износу од 524.869,00 КМ.
- Странка је у финансијском извјештају исказала чланарину у износу од 11.625,16 КМ,
док је кроз завршни рачун пријављена чланарина у износу од 6.840,00 КМ.
- На нивоу странке донације физичких лица су исказане у износу мањем за 40,00 КМ, у
односу на појединачне обрасце сачињене за ниже организационе дијелове Странке.
- Странка је као прилоге правних лица исказала интерни пренос средстава ОО СБиХ
Тузла Кантоналном вијећу Тузла у износу од 500,00 КМ, чиме је у годишњем
финансијском извјештају неосновано увећала приходе за 500,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и члана 15. Правилника.
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- Странка за Босну и Херцеговину у финансијском извјештају (обрасцима 3. и 3е донације од поклона) није исказала неновчане донације по основу коришћења
пословних простора без накнаде, које су Странци додијелиле Општина Сребреница,
Општина Ново Сарајево, Општина Градачац и Општина Јабланица.
- Странка за Босну и Херцеговину је у годишњем финансијском извјештају (образац 3-ф
приходи из буџета) исказала приходе из буџета у износу од 518.344,10 КМ. На основу
доказа прибављених од органа извршне власти, из чијих буџета је финансирана
политичка партија, утврђене су значајне разлике у износима прихода које је пријавила
партија и исплаћених буџетских средстава.
1. Општина Центар Сарајево је доставила податке на основу којих је утврђено да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета Општине уплаћена
средства у износу од 26.405,36 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф финансијског
извјештаја исказала приход у износу од 28.127,30 КМ.
2. На основу података које је доставила Општина Нови Травник утврђено је да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета Општине уплаћена
средства у износу од 3.300,00 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја
исказала приход у износу од 3.740,00 КМ.
3. Босанско-подрињски кантон, је доставио податке на основу којих је утврђено да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета кантона уплаћена
средства у износу од 6.021,80 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја
исказала приход у износу од 8.496,85 КМ.
4. На основу података које је доставила Општина Коњиц, утврђено је да су Странци за
Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 22.360,32 КМ. Странка за Босну и Херцеговину је у обрасцу 3-ф (приходи
из буџета) исказала приход у износу од 22.098,33 КМ.
5. Општина Прозор-Рама доставила је податке на основу којих је утврђено да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета ове општине уплаћена
средства у износу од 7.052,53 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета)
исказала приход у износу од 6.285,74 КМ.
6. Општина Какањ је доставила податке на основу којих је утврђено да су Странци за
Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 5.603,52 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала
приход у износу од 5.136,56 КМ.
7. Општина Кладањ је доставила податке на основу којих је утврђено да су Странци за
Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 356,25 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала приход
у износу од 1.362,12 КМ.
8. Град Тузла је доставио податке на основу којих је утврђено да су Странци за Босну и
Херцеговину у 2015. години из буџета овог града уплаћена средства у износу од
31.629,59 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала приход у
износу од 36.527,59 КМ.
9. Општина Живинице је доставила податке на основу којих је утврђено да су Странци
за Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета овог града уплаћена средства у
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износу од 10.658,97 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала
приход у износу од 11.799,80 КМ.
10. Општина Челић је доставила податке на основу којих је утврђено да су Странци за
Босну и Херцеговину у 2015. години из буџета овог града уплаћена средства у
износу од 2.717,65 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала
приход у износу од 4.157,68 КМ.
11. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Теочак. На основу података које је доставила Општина Теочак, утврђено је
да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у износу од
675,00 КМ.
12. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Сребреница. Контролом извода са трансакционог рачуна број:
5513121129619145 код Уникредит банке, утврђено је да су Странци у 2015. години
из буџета Општине Сребреница уплаћена средства у износу од 4.038,60 КМ.
13. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Купрес. На основу података које је доставила Општина Купрес, утврђено
је да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у износу
од 426,27 КМ.
14. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Јабланица. На основу података које је доставила Општина Јабланица,
утврђено је да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 2.679,21 КМ.
15. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета Града
Добој. На основу података које је доставио Град Добој, утврђено је да су странци у
2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у износу од 1.021,50 КМ.
16. У обрасцу 3-ф Странка за Босну и Херцеговину није исказала приход из буџета
Општине Ново Сарајево. На основу података које је доставила Општина Ново
Сарајево, утврђено је да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена
средства у износу од 20.640,36 КМ.
17. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Илиџа. На основу података које је доставила Општина Илиџа, утврђено је
да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у износу од
15.120,00 КМ.
18. Странка за Босну и Херцеговину у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета Општине
Фојница. На основу података које је доставила Општина Фојница, утврђено је да су
Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у износу од
2.679,00 КМ.
19. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Доњи Вакуф. На основу података које је доставила Општина Доњи Вакуф,
утврђено је да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 2.332,15 КМ.
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20. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Добој Југ. На основу података које је доставила Општина Добој Југ,
утврђено је да су Странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 192,00 КМ.
21. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Бужим. На основу података које је доставила Општина Бужим, утврђено је
да су странци у 2015. години из буџета ове општине уплаћена средства у износу од
1.000,00 КМ.
22. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала приход из буџета
Општине Оџак. Контролом извода са трансакционог рачуна број: 1549212001404002
код Интеза Санпаоло банке утврђено је да су Странци у 2015. години из буџета ове
општине уплаћена средства у износу од 1.944,00 КМ.
(4) Ревизијом је утврђено да Странка за Босну и Херцеговину није успоставила потпуне и
тачне евиденције о расходима Странке, те их није правилно исказала ни у финансијском
извјештају (обрасцу 4 – укупни расходи, обрасцу 4.1 – режијско-административни и
остали трошкови и обрасцу 4.2 – трошкови пропаганде), чиме је прекршила одредбе
члана 21, 22. и 23. Правилника.
Евидентне су значајне разлике у износима расхода које је партија исказала у пословним
књигама, расхода које је пријавила у финансијском извјештају, који је поднијела
Централној изборној комисији БиХ, у односу на расходе исказане у завршном рачуну
који је партија поднијела надлежној агенцији у складу са рачуноводственим прописима.
- Странка за Босну и Херцеговину у финансијском извјештају збирном обрасцу 4
(расходи политичке партије) није исказала режијско-административне трошкове
организационог дијела у Оџаку и организационог дијела у Горњем Вакуфу/Ускопљу.
Из документације која је накнадно достављена утврђено је да је ОС СБиХ Оџак
остварио трошкове у износу од 1.753,00 КМ и ОС СБиХ Горњи Вакуф/Ускопље у
износу од 8.079,00 КМ, што су и исказали на појединачним обрасцима 4.1 који се
попуњавају по организационим дијеловима.
- Странка у финансијском извјештају није евидентирала трошкове закупа пословних
простора који су јој додијељени на коришћење без накнаде од: Општине Стари Град
Сарајево, Општине Живинице, Општине Сребреница, Општине Ново Сарајево,
Општине Градачац, Општине Јабланица и Општине Кључ, чиме је прекршила одредбе
члана 21. и члана 22. Правилника.
- Ревизијом је утврђено да је Странка за Босну и Херцеговину у годишњем финансијском
извјештају исказала трошкове закупа пословних простора у мањем износу у односу на
уговорене цијене закупа за сљедеће организационе дијелове: ОС СБиХ Какањ у износу
од 2.336,92 КМ, ОС СБиХ Сански Мост у износу од 168,41 КМ, ОС СБиХ Бановићи у
износу од 1300,92 КМ и ОС СБиХ Жепче у износу од 800,00 КМ.
(5) Странка за Босну и Херцеговину није у финансијском извјештају исказала обавезе на
начин како је прописано Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија и члана 24. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
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- Политичка партија, у финансијски извјештај није унијела податке о датуму реализације
позајмица и року њиховог враћања, које је у финансијском извјештају исказала на дан
31. 12. 2015. године у износу од 92.839,50 КМ, иако је у складу са одредбом из члана
24. став (1) тачка а) Правилника, имала обавезу да унесе податаке о даваоцу позајмице,
износу, датуму реализације, висини рате, року враћања и износ обавезе на дан 31.12.
2015. године.
- Централа Странке за Босну и Херцеговину је у финансијском извјештају (обрасцу 5-2 –
Остале обавезе), умјесто података о повјериоцима, датуму настанка сваке обавезе и
стању обавезе према сваком од повјерилаца на дан 31.12. извјештајне године, унијела
све обавезе у једном износу, односно 330.178,65 КМ, колико је исказала и у пословним
књигама.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка б) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-2 Остале обавезе, странка је имала обавезу да унесе
податке о називу повјериоца, датуму настанка обавезе и износу обавезе на одређени
дан.
Ревизијом је утврђено да партија у финансијском извјештају није пријавила дио обавеза.
- Странка за Босну и Херцеговину није исказала обавезе Кантоналног вијећа СБиХ
Тузла према добављачу „Централно гријање“ д.д., Тузла, у износу од 1.6287,55 КМ.
- На захтјев Централне изборне комисије БиХ, добављач Адвокатско друштво „Спахо“,
Сарајево, доставило је податке о потраживањима од Странке за Босну и Херцеговину
на дан 31. 12. 2015. године у износу од 1.951,20 КМ, док је Странка у обрасцу 5.2
исказала своје обавезе у износу од 1.474,20 КМ.
- По захтјеву Централне изборне комисије БиХ, добављач КЈП Центар „Скендерија“
д.о.о., Сарајево, доставио је податке о потраживањима од Странке за Босну и
Херцеговину на дан 31. 12. 2015. године у износу од 4.223,70 КМ уз навођење и
трошкова насталих у поступку тужбе за наведена потраживања у износу од 253,45 КМ,
које Странка није исказала у обрасцу 5.2. финансијског извјештаја.
- Добављач партије Служба за заједничке послове органа и тијела Федерације БиХ,
доставио је податке о потраживањима од Странке за Босну и Херцеговину на дан 31.
12. 2015. године у износу од 463,98 КМ, док је Странка у обрасцу 5.2 исказала своје
обавезе у износу од 426,88 КМ.
- Добављач Странке „Сарајево-осигурање“ д.д., доставио је податке о потраживањима
од Странке за Босну и Херцеговину на дан 31. 12. 2015. године у износу од 4.975,80
КМ, док је Странка у обрасцу 5.2 исказала своје обавезе у износу од 3.739,49 КМ.
- На основу података које су доставила Општина Живинице, утврђено је да Странка није
евидентирала у пословним књигама нити је исказала на обрасцу 5 обавезе по основу
дуга за закуп пословног простора према Општини Живинице у укупном износу од
3.098,02 КМ.
(6) Странка за Босну и Херцеговину, по захтјеву Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, није доставила додатну финансијску документацију, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких партија.
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- Дана 25. 7. 2016. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Странци за Босну и Херцеговину упутила захтјев за достављање додатне
документације за 2015. годину, којим је од Партије, поред осталог, затражено да
достави копију извода са трансакционих рачуна и изводе отворених ставки за
добављаче: „Ослобођење“ д.о.о., Сарајево, „Финекко“ д.о.о., Сарајево, „Херцег тисак“
д.о.о., пословница Сарајево, „Општина Стари Град“, Сарајево, „РТМ –ТВ“ д.о.о.,
Мостар, Удружења „Студент“, Сарајево и „Сарајево-осигурање“ д.о.о., Сарајево.
- Дана 17. 3. 2017. године, Централна изборна комисија БиХ је Странци за Босну и
Херцеговину упутила захтјев за достављање додатне документације за 2015. годину,
којим је од Странке затражено да достави пословне књиге за период 1. 1 – 31. 12.
2015. године, копије извода са трансакционих рачуна и аналитичке картице добављача
за сљедеће организационе дијелове странке: ОС СБиХ Оџак, ОС СБиХ Сребреница,
ОС СБиХ Фојница, ОС СБиХ Доњи Вакуф, ОС Ново Сарајево, ОС СБиХ Илиџа и ОС
СБиХ Горњи Вакуф-Ускопље.
- Дана 5. 4. 2017. године Централна изборна комисија БиХ је Странци за Босну и
Херцеговину упутила ургенцију за достављање додатне документације за 2015.
годину којом је од Странке поново затражено да достави додатну документацију за
већ поменуте организационе дијелове те партије.
С обзиром да Странка није поступила у складу са захтјевом Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине, то јест није доставила тражену документацију,
прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких партија.
2. ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ (Код 461)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократски народни савез се
финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Изворифи нансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
35.882,81
7,41
1.000,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

7.247,65
440.432,45
0,00
0,00
484.562,91
0,00
484.562,91

1,50
90,89
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Демократски народни савез прекршио одредбе члана 6. став (2), члана 8. став (1) и
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став (4), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија и члана
15.10 Изборног закона БиХ.
a) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је на трансакциони рачун
Градског одбора ДНС Добој уплаћен прилог физичког лица у износу од 200,00 КМ,
чиме су прекршене одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
b) Контролом прихода из буџета које је партија исказала у обрасцу 3-ф годишњег
финансијског извјештаја, утврђено је да су Демократском народном савезу из буџета
Општине Јајце уплаћена средства у износу од 300,00 КМ.
Такође, утврђено је да су средства из буџета Општине Јајце уплаћена са позиције
Буџетска резерва са циљем помоћи Општинском одбору ДНС Јајце, а у складу са
Закључком начелника Општине Јајце, број: 02-14-5501/15 од 27. 8. 2015. године.
С обзиром да се приходом из буџета сматра само приход дефинисан чланом 3. став (1)
тачка е) и чланом 7. Закона о финансирању политичких партија, а да је Демократски
народни савез примио средства из буџетске резерве Општине Јајце, прекршене су
одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
-

Партија је у обрасцу 3-е Општинског одбора ДНС Бијељина исказала неновчану
донацију правног лица „Копитрејд“ д.о.о., Бијељина у износу од 146,25 КМ.
Увидом у пословне књиге утврђено је да је Општински одбор ДНС Бијељина извршио
отпис обавеза према правном лицу „Копитрејд“ д.о.о., Бијељина, по почетном стању на
дан 1. 1. 2015. године, чиме је остварио приходе у износу од 146,25 КМ.
На основу података које су доставили Регулаторна агенција за комуникације БиХ,
Министарство унутрашњих послова Унско-санског кантона и Град Бијељина, утврђено
је да је правно лице „Копитрејд“ д.о.о., Бијељина, имало склопљене уговоре о јавним
набавкама чије су вриједности веће од 10.000,00 КМ.
С обзиром да Општински одбор ДНС Бијељина није имао обавезу да плати своје
обавезе, остварио је приход по основу неновчане донације правног лица „Копитрејд“
д.о.о., Бијељина, које је склопило уговоре о јавним набавкама робе и услуга са органима
власти Града Бијељина, Министарством унутрашњих послова Унско-санског кантона и
Регулаторном агенцијом за комуникације БиХ чије су вриједности веће од 10.000,00
КМ, чиме је прекршио одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких
партија.

c) Ревизијом финансијских извјештаја утврђено је да Демократски народни савез није у
пословним књигама правилно евидентирао приходе, расходе и обавезе, чиме је
прекршио рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија. Демократски народни савез није обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2015. годину попунио у складу са Правилником, чиме је
прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Поред наведеног, Градски одбор ДНС Бијељина током обавлјања ревизије није
ревизорима Службе за ревизију предочио документацију о неновчаним донацијама.
(1) Демократски народни савез није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих
рачуна политичке партије) правилно исказао промет улаза и промет излаза по
трансакционим рачунима Главног одбора ДНС Бањалука и Градског одбора ДНС
Приједор.
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-

Контролом извода са трансакционог рачуна Главног одбора ДНС Бањалука број:
5620990000110783 утврђено је да је укупан промет улаза износио 397.352,05 КМ, а
укупан промет излаза 415.300,30 КМ. Странка је у обрасцу 2, међутим, исказала укупан
промет улаза у износу од 397.010,00 КМ и укупан промет излаза у износу од 414.958,00
КМ. Такође, утврђено је да је партија и у пословним књигама евидентирала мањи
промет по овом трансакционом рачуну.

-

Партија је у обрасцу 2 исказала укупан промет улаза на трансакционом рачуну Градског
одбора ДНС Приједор број: 5620070000253807 у износу од 72.787,57 КМ и укупан
промет излаза у износу од 64.474,90 КМ. Контролом извода са трансакционог рачуна
утврђено је да је промет улаза износио 68.444,57 КМ, односно промет излаза 60.131,90
КМ.

(2) Увидом у благајничке извјештаје и документацију утврђено је да ГО ДНС-а, Бијељина,
није правилно водио евиденције о благајничком пословању. Овај одбор је благајничке
извјештаје сачињавао мјесечно, исплате нису вршене нити евидентиране на основу
потпуних књиговодствених исправа и у складу са одлукама одбора, те је при свакој
исплати новца са трансакционог рачуна у благајну сачињавана одлука о благајничком
максимуму, што је супротно рачуноводственим прописима и прописима о пословању
готовим новцем.
-

Градски одбор ДНС-а, Бијељина, је на основу одлука предсједника Одбора са
трансакционог рачуна и путем благајне исплатио помоћ секретару Одбора младих,
члановима ДНС-а и другим физичким лицима, што је евидентирано на контима Главне
књиге у износима од 6.755,00 КМ и 2.050,00 КМ. Према подацима из пословних књига,
странка на исплаћена средства по овом основу није обрачунала порез на доходак и
припадајуће доприносе, тако да трошкови и обавезе по овом основу нису исказани у
годишњем финансијском извјештају.

-

Током обављања ревизије, ревизорима је предочена Одлука о једнократној помоћи у
студирању истакнутим члановима Одбора младих ДНС-а, број: 01-02/15 од 2. 2. 2015.
године. Одлуком је утврђено да се помоћ исплати за 7 чланова у износима од 300,00
КМ, односно укупно 2.100,00 КМ, те да се финансијска помоћ исплати на текући рачун
једног физичког лица које ће извршити равноправну расподјелу. Према подацима из
Одлуке, физичка лица су примила средства, али није наведено у којим износима.
Увидом у евиденције партије утврђено је да исплата у износу од 2.100,00 КМ није
евидентирана у благајничком извјештају нити у пословним књигама. Дана 2. 2. 2015.
године, Градски одбор ДНС-а, Бијељина, је са трансакционог рачуна исплатио средства
на текући рачун физичког лица у износу од 1.400,00 КМ, која су у пословним књигама
евидентирана као помоћ.

-

Градски одбор ДНС-а, Бијељина, извршио је набавку горива у износу од 1.952,84 КМ.
Увидом у пословне књиге и налоге исплате, утврђено је да овај одбор не посједује
возила, нити у документацији има путне налоге из којих би се утврдило у коју сврху су
утрошена средства партије. Градски одбор ДНС-а, Бијељина, имао је обавезу да на
исплаћена средства по рачунима за гориво, обрачуна порез на доходак и припадајуће
доприносе.

(3) Служба за ревизију је утврдила да Демократски народни савез није у пословним
књигама за 2015. годину евидентирао и у годишњем финансијском извјештају исказао
све трошкове закупа пословних простора, чиме је укупне расходе и обавезе на дан
31. 12. 2015. године исказао у мањем износу у односу на стварне.
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-

Служба за ревизију је утврдила да је Градски одбор ДНС-а, Бијељина, трошкове закупа
пословног простора евидентирао у моменту плаћања обавеза, а не у моменту настанака
трошка, што је супротно рачуноводственим прописима.
Партија је трошкове закупа пословног простора који је користио Градски одбор ДНС-а,
Бијељина, и евидентирала и у годишњем финансијском извјештају исказала у мањем
износу за 1.500,00 КМ у односу на остварене.

-

Увидом у уговоре о закупу пословних простора и годишњи финансијски извјештај за
2015. годину, утврђено је да Демократски народни савез није у годишњем финансијском
извјештају исказао трошкове закупа пословних простора које су користили општински
одбори Козарска Дубица, Угљевик и Пелагићево у износима од 600,00 КМ.

-

Контролом пословних књига Главног одбора ДНС-а, Бањалука утврђено је да су
трошкови закупа пословних просторија које је користио ОО ДНС-а, Требиње, исказани
у мањем износу у односу на уговорену цијену закупа за 500,00 КМ.
Поред наведеног утврђено је да је Главни одбор ДНС-а дио трошкова из 2014. године по
основу закупа пословних просторија исказао као трошкове текућег периода.

(4) Градски одбор ДНС-а, Добој, у оквиру Главне књиге водио је и евиденције о приходима
и расходима општинских одбора Теслић, Дервента, Брод, Петрово и Станари, те је
податке о расходима одбора исказао у појединачним обрасцима 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја.
Ревизијом финансијских извјештаја је утврђено да трошкови исказани у појединачним
обрасцима 4.1 наведених одбора не одговарају подацима о појединачним нити укупним
расходима који су евидентирани у пословним књигама Градског одбора ДНС-а, Добој.
Партија је податке о трошковима исказала према подацима са аналитичких картица
обавеза према добављачима, а не према подацима из аналитичких картица конта
расхода, што је супротно одредбама члана 21. Правилника.
Такође, утврђено је да Градски одбор ДНС-а Добој, није водио пословне књиге у складу
са рачуноводственим прописима, због чега су погрешно исказани расходи и обавезе
политичке партије на дан 31. 12. 2015. године.
-

Ревизијом финансијског извјештаја Градског одбора ДНС-а, Добој, утврђено је да
трошкови закупа пословног простора који је користио Општински одбор ДНС-а,
Теслић, нису правилно евидентирани у пословним књигама нити исказани у годишњем
финансијском извјештају.
Наиме, партија је у обрасцу 4.1 ООДНС-а, Теслић, исказала трошкове закупа пословног
простора у износу од 226,17 КМ, што одговара износу плаћених обавеза. Служба за
ревизију је извршила увид у пословне књиге и утврдила да је Градски одбор ДНС-а,
Добој, евидентирао трошкове закупа пословног простора у износу од 43,08 КМ, што је
за 86,16 КМ мање у односу на уговорену цијену закупа.
Увидом у додатну документацију утврђено је да је партија извршила усаглашавање
обавеза по основу закупа са Општином Теслић, те да је на терет конта 3420Нераспоређени вишак прихода над расходима укњижила обавезе према Општини
Теслић у износу од 183,09 КМ, од чега: обавезе из ранијих година 107,94 КМ и 75,39
КМ трошкови текућег периода.

-

Градски одбор ДНС-а, Добој, трошкове електричне енергије из 2015. године у износу од
76,89 КМ евидентирао је, такође, на терет Нераспоређеног вишка прихода над
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расходима, чиме је укупне расходе исказао у мањем износу у односу на остварене.
Контролом пословних књига утврђено је да је партија извршила усаглашавање обавеза
са добављачем „Електро Добој“, те да је на терет конта 3420-Нераспоређени вишак
прихода над расходима укњижила обавезе по почетном стању на дан 1. 1. 2015. године у
износу од 205,85 КМ, те трошкове текућег периода у износу од 76,89 КМ. Партија је
супротно рачуноводственим прописима и одредбама Правилника, трошак електричне
енергије у годишњем финансијском извјештају исказала у износу плаћених обавеза
према добављачу у 2015. години.
Поступајући на исти начин, партија је у обрасцу 4.1 трошкове телефонских услуга
исказала у износу плаћених обавеза према добављачу „Телеком“ а.д., Бањалука, те је у
пословним књигама трошкове текућег периода исказала у мањем износу за 54,29 КМ.
(5) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да
Демократски народни савез није у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) годишњег
финансијског извјештаја правилно исказао обавезе на дан 31. 12. 2015. године.
Демократски народни савез је у обрасцу 5 исказао укупне обавезе организационих
одбора према добављачима, без навођења података о називу добављача или обавезе,
што је супротно одредби члана 24. Правилника.
-

Увидом у пословне књиге Градског одбора ДНС-а, Добој, утврђено је да обавезе које је
овај одбор исказао у годишњем финансијском извјештају на дан 31. 12. 2015. године не
одговарају подацима из пословних књига. Партија је у обрасцу 5 исказала обавезе
Градског одбора ДНС-а, Добој, у укупном износу од 1.039,93 КМ, док су у пословним
књигама овог одбора евидентиране обавезе у укупном износу од 1.205,15 КМ.

-

Партија је у обрасцу 5 исказала обавезе по кредиту Микрофин банке у износу од
1.047,30 КМ. Увидом у уговор о кредиту и административну забрану утврђено је да је
ОО ДНС-а, Зворник исказао обавезу по основу обуставе на лично примање запосленог у
износу од 1.047,30 КМ као обавезу овог одбора по кредиту, што је супротно одредби
члана 24. Правилника. Партија је обавезу по основу обуставе на примања запосленог
требала исказати у обрасцу 5.2 (остале обавезе) годишњег финансијског извјештаја.

-

Увидом у изводе отворених ставки које је доставио Градски одбор ДНС-а, Бијељина, уз
примједбе на Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег финансијског извјештаја за
2015. годину, утврђено је да обавезе исказане у пословним књигама према
добавлјачима: „Телрад“, „Глобус“ д.о.о., „МиМ Еко-електро“ д.о.о., и
„Електродистрибуција“ Бијељина не одговарају подацима из извода отворених ставки.

-

ГО ДНС-а, Бијељина, није у пословним књигама исказао обавезе по основу пореза на
доходак и доприноса на уговор о дјелу и помоћи исплаћене физичким лицима. Увидом у
пословне књиге утврђено је да је партија обрачунала порез на доходак и доприносе по
уговору о дјелу на износ од 6.600,00 КМ те на лична примања запосленог. Партија је ове
обавезе затворила књижењем уплаћених обавеза по основу записника Пореске управе
Републике Српске за период 1. 8. 2009 – 31. 7. 2014. године, чиме је обавезе партије
погрешно исказала.

-

С обзиром да партија није у пословним књигама евидентирала све трошкове закупа
пословних просторија, нити су обавезе по овом основу исказане у пословним књигама и
годишњем финансијском извјештају.
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d) Демократски народни савез прекршио је одредбу члана 15.10 Изборног закона БиХ,
односно у сврху изборне кампање је потрошио 2.936,70 КМ.
Демократски народни савез је учествовао на првим изборима за одборнике у
Скупштини општине Станари који су одржани 1. 2. 2015. године. Према одредбама
члана 15.10 Изборног закона БиХ, политичка партија за потребе изборне кампање не
смије потрошити више од 0,30, односно 0,20 КМ по бирачу у сваком изборном кругу,
према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ.
Демократски народни савез је према подацима Централне изборне комисије БиХ, а на
основу броја бирача, у сврху изборне кампање могао потрошити средства у износу од
2.382,90 КМ.
3. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 734)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка права Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)

II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
680,00
0,52
0,00
0,00
1,55
0,00
0,00

0,00

0,00
106.769,99
0,00
23,388,52
130.840,06
0,00
130.840,06

0,00
81,60
0,00
17,88
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска странка права Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став (1),
члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Политичка партија није донијела програм утрошка средстава за 2015. годину. С обзиром
да је средства, која је обезбиједила из буџета, политичка партија користила без програма
утрошка средстава, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању
политичких партија, који прописује да партија финансијска средства из члана 3. став (1)
овог закона може користити искључиво за остваривање циљева утврђених својим
програмом и статутом.
b) Хрватска странка права Босне и Херцеговине у пословним књигама није правилно
евидентирала дио прихода и расхода, није правилно водила благајничко пословање и
није извршила усклађивање обавеза са добављачима, чиме је прекршила
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рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
Годишњи финансијски извјештај за 2015. годину партија није попунила у складу са
Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1) Увидом у евиденције благајне, путем које је партија остварили готовински промет у
износу од 25.074,55 КМ, утврђено је да благајнички извјештаји нису сачињавани на
дневном нивоу, налоге за новчане исплате није одобрило овлашћено лице у политичкој
партији и исти нису потписало лице које је исплатило средства политичке партије.
Такође, благајничке документе о извршеним готовинским исплатама нису потписала ни
лица која су примила новчана средства, што је супротно принципима благајничког
пословања.
Уз налоге благајне по којима је Хрватска странка права Босне и Херцеговине извршила
готовинске исплате, у укупном износу од 11.409,26 КМ, нису приложени рачуни, нити
други документи на основу којих су партији, у годинама које су претходиле 2015.
правна лица фактурисала сљедеће износе: „Интерактив“, Широки Бријег 4.843,80 КМ,
„Кроација студио“, Чапљина 3.929,20 КМ, „Алкон“, Оџак 760,60 КМ, Ресторан „Пехар“,
Мостар 754,00 КМ, „Осцар“, Мостар 351,00 КМ, „Радио ХБ“, Мостар 339,30 КМ, „Дуга
Техна“, Читлук 184,83 КМ и „Сонет“, Томиславград 88,20 КМ, што доводи у питање
вјеродостојност благајничких трансакција.
(2) Пословне књиге и евиденције о приходима и расходима Хрватска странка права Босне и
Херцеговине је успоставила на нивоу политичке партије, те је на исти начин сачинила и
финансијски извјештај који је поднијела Централној изборној комисији БиХ.
-

Политичка партија на обрасцу 1.1. – Општи подаци о политичкој партији –
територијална организација партије, навела је само централу политичке партије ХСП
БиХ у Мостару и организациони дио ХСПБиХ у Брчко дистрикту БиХ. Увидом у
пословне књиге и финансијску документацију партије, то јест у уговоре о закупу
пословних простора, утрђено је да је Хрватска странка права Босне и Херцеговине
имала закључене уговоре о закупу пословних простора у: Витезу, Новом Травнику,
Оџаку, Орашју и Читлуку, те је за исте у 2015. години платила закупнину у износу од
10.992,50 КМ. Поред трошкова закупнине, Хрватска странка права Босне и
Херцеговине је за организационе дијелове у Орашју и Новом Травнику имала и
трошкове електричне енергије и воде, што недвосмислено указује на дјеловање
поменутих организационих дијелова, иако их партија није пријавила у оквиру своје
организационе структуре.
Непријављивањем комплетне организационе структуре у финансијском извјештају,
партија је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 5, члана 10. и члана 22. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.

(3) У финансијском извјештају Хрватска странка права Босне и Херцеговине није правилно
исказала дио прихода из буџета, у износу од 20.000,00 КМ, које је остварила по основу
коалиционог споразума у оквиру коалиције „Домовина“. Иако су поменута средства
Хрватској странци права Босне и Херцеговине пренесена са трансакционог рачуна
коалиционог партнера Странке демократске акције, она представљају приход из буџета,
а не остали приход како их је партија пријавила.
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(4) Трошкове свих организационих дијелова партије, осим организационог дијела у Брчко
дистрикту БиХ, партија је у финансијском извјештају исказала као трошкове
Средишњице странке у Мостару, у износу од 75.147,90 КМ.
Трошкове организационог дијела у Брчко дистрикту БиХ партија је исказала у износу од
80,00 КМ. У поступку ревизије, предсједник политичке партије је дао изјаву да партија
није остварила приходе и расходе које није пријавила ревизорима Службе за ревизију,
што важи и за њен организациони дио у Брчко дистрикту БиХ.
Неисказивањем трошкова по организационим дијеловима партија је прекршила одредбе
одредбе члана 5. и члана 22. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија.
(5) За дио трошкова исказаних у пословним књигама и финансијском извјештају, тј.
трошкове мобилног телефона у износу од 3.235,61 КМ, партија не посједује рачуне.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна партије, са кога су вршена плаћања телеком
оператерима, као и на основу изјаве овлашћеног лица за финансије партије, утврђено је
да је политичка партија плаћала трошкове мобилних телефона функционера партије. С
обзиром да исплате по наведеном основу имају карактер личних примања лице чији су
рачуни плаћени, Хрватска странка права Босне и Херцеговине је требала да обрачуна и
уплати порез и доприносе у складу са пореским прописима и трошак пријави у
финансијском извјештају у складу са чланом 22. Правилника.
(6) Политичка партија је обавезе према добављачима на дан 31. 12. 2015. године, супротно
одредбама члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима, исказала у
збирном износу од 108.460,45 КМ. Умјесто да обавезе искаже према сваком добављачу
појединачно, са датумом настанка обавезе и износом обавезе на дан 31. 12. 2015. године,
политичка партија је доставила преглед добављача (салда конта из пословних књига), у
коме је евидентиран само износ обавезе, без икаквог податка о датуму настанка обавеза
и њиховој старосној структури.
Увидом у пословне књиге странке утврђено је да су обавезе, које је исказала према
девет добављача у укупном износу од 34.267,45 КМ, настале у ранијем периоду те да
партија није извршила њихово усаглашавање са добављачима нити су добављачи
користили правна средства за њихову наплату.
Централна изборна комисија БиХ се обратила тим правним лицима питањем да ли су на
дан 31. 12. 2015. године имали потраживања од Хрватске странке права Босне и
Херцеговине и у ком износу. На питање је само „Уневит“ д.д., Коњиц, дао одговор да
нема потраживања, за „Цивитас“ д.о.о. је утврђено да је правно лице ликвидирано
20. 11. 2012. године, док седам правних лица није одговорило.
На основу наведеног, чињеница је да Хрватска странка права Босне и Херцеговине није
утврдила нити је у финансијском извјештају исказала стварно стање својих обавеза,
чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија.
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4. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 016)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска радикална странка
Републике Српске се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Структура
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.066,00
94.611,84
0,00
0,00
104.677,84
0,00

9,62
90,38
0,00
0,00
100,00
0,00

104.677,84

100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Српска
радикална странка Републике Српске прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 8.
став (1), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Српска радикална странка Републике Српске није водила евиденцију о пријему
добровољног прилога и није лицу које је дало прилог издала потврду у складу са
одредбом члана 6. став (1) Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
Контролом промета извода на трансакционом рачуну број: 5621008000560348
отвореном код НЛБ Развојне банке АД утврђено је да је дана 29. 12. 2015. године
уплаћен прилог физичког лица у износу од 500,00 КМ.
Партија овај прилог није евидентирала као приход у пословним књигама нити исказала
у годишњем финансијском извјештају.
b) На основу извршене ревизије, утврђено је да је политичка партија остварила приходе по
основу неновчаних донација од јавних установа и предузећа у износу од 981,60 КМ,
чиме је прекршила одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Партија је у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка сранка није имала
обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја исказала неновчане донације
правних лица: Јавне установе за културу и информисање, Фоча, у износу од 170,00 КМ,
Јавне установе Културно-спортски центар, Мркоњић Град, у износу од 150,00 КМ,
Јавног предузећа „Радио Нови Град“ у износу од 561,60 КМ и Јавне установе „Радио
Прњавор“ у износу од 100,00 КМ.
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Контролом пословних књига утврђено је да је Српска радикална странка Републике
Српске извршила отпис обавеза према наведеним правним лицима на основу Одлуке
предсједника партије о усвајању приједлога Комисије за попис број: 01-03-02/2016 од
20. 1. 2016. године, чиме је остварила приходе у износу од 981,60 КМ.
c) Увидом у пословне књиге и податке из финансијског извјештаја утврђено је да партија
није адекватно евидентирала све приходе, расходе и обавезе, те да годишњи
финансијски извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
-

Партија није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала
прилог физичког лица у износу од 500,00 КМ, односно укупне приходе је исказала у
мањем износу за 500,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 14.
Правилника.

-

Српска радикална странка Републике Српске није у складу са пореским прописима
обрачунала и уплатила порез на доходак и припадајуће доприносе на средства
исплаћена физичком лицу на име хуманитарне помоћи нити је у пословним књигама и
финансијском извјештају исказала трошкове и обавезе по овом основу.
Контролом додатне финансијске документације и увидом у пословне књиге, утврђено је
да је партија током 2015. године исплатила средства за штампање публикације и помоћ
физичком лицу у укупном износу од 5.500,00 КМ.
С обзиром да средства исплаћена физичком лицу имају карактер личних примања,
партија је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на сва исплаћена средства
физичком лицу, обрачуна и уплати порезе и доприносе.

-

Служба за ревизију је утврдила да образац 4.1 (режијско-административни и остали
трошкови) за сједиште СРС РС Бањалука није правилно попуњен.
Контролом појединачних образаца 4.1 (режијско-административни и остали трошкови),
утврђено је да је партија у обрасцу 4.1 за сједиште СРС РС Бањалука исказала трошкове
рекламе и пропаганде у износу од 5.140,33 КМ, што је супротно одредби члана 21.
Правилника. Партија је наведене трошкове исказала и у обрасцу 4.2 годишњег
финансијског извјештаја.

-

Контролом рачуна и евиденција у пословним књигама утврђено је да је партија током
2015. године евидентирала режијско-административне трошкове из претходне године.
Служба за ревизију је утврдила да је партија рачун добављача „Малпрекс“ АД Бањалука
број: 1052/2014 од 17. 12. 2014. године у износу од 55,03 КМ, који се односи на
трошкове електричне енергије и комуналија, евидентирала у пословним књигама за
2015. годину као трошкове текућег периода. Партија није евидентирала расходе у
обрачунском периоду у којем су настали, што за резултат има погрешно исказане
расходе.
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5. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990 (Код 769)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска демократска заједница
1990 се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
1.582,20
3.272,35
3.000,00
12,27

Структура
(%)
0,28
0,58
0,53
0,00

0,00

0,00

21.540,00
529.907,25
0,00
6.858,18
566.172,25
0,00
566.172,25

3,80
93,59
0,00
1,21
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска демократска заједница 1990 прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5.
став (4), члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких
партија.
a) На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Хрватска демократска
заједница 1990 доставила је Финансијски план за 2015. годину у којем је планирала
укупне расходе у износу од 370.000,00 КМ.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска заједница
1990 је у 2015. години остварила расходе у укупном износу од 573.687,60 КМ.
С обзиром да је партија финансијска средства, која су знатним дијелом обезбијеђена из
буџета, утрошила ван утврђеног плана, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
b) Хрватска демократска заједница 1990 није у пословним књигама евидентирала
неновчану донацију по основу бесплатног коришћења пословног простора у Широком
Бријегу, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких
партија.
Увидом у акт Града Широки Бријег, број: 03-159/16 од 13. 6. 2016. године, утврђено је
да Хрватска демократска заједница 1990 користи просторије у својини Града Широки
Бријег, површине 30 м2, те да за коришћење не плаћа закупнину.
Хрватска демократска заједница 1990 је коришћењем пословног простора у својини
Града Широки Бријег, без плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је у
складу са Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
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евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2015. годину.
c) Хрватска демократска заједница 1990 прекршила је одредбе члана 6. став (2) Закона о
финансирању политичких партија јер прилози физичких лица у укупном износу од
777,00 КМ нису уплаћени на трансакционе рачуне Средишњег одбора Странке.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна и обрасце финансијских извјештаја утврђено
је да су на трансакциони рачун Средишњег одбора уплаћени прилози физичких лица
који чине приходе Средишњег одбора у укупном износу од 1.130,79 КМ КМ, док
прилози физичких лица који чине приходе ЖО Средишња Босна ХДЗ 1990 Травник у
износу од 500,00 КМ, ОО ХДЗ 1990 Домаљевац–Шамац у износу од 20,00 КМ и ЖО
ХДЗ 1990 Сарајево у износу од 257,00 КМ нису уплаћени на трансакционе рачуне
Средишњег одбора Странке.
d) Ревизијом финансијских извјештаја утврђено је да Хрватска демократска заједница 1990
није у пословним књигама евидентирала све приходе, расходе и обавезе, није правилно
водила благајничко пословање и није извршила усклађивање обавеза са добављачима,
чиме је прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија. Хрватска демократска заједница 1990 није
обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину попунила у складу са
Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1) Увидом у пословне књиге Хрватске демократске заједнице 1990 утврђено је да партија
у оквиру Главне књиге води евиденције за све организационе одборе, и то на начин да
ажурно евидентира пословне промјене за Средишњи одбор Странке, док пословне
промјене за ниже организационе дијелове евидентира на крају пословне године, када
књижи укупан износ прихода и расхода на аналитичке картице конта прихода и расхода,
као и укупан промет по контима рачуна, благајне, основних средстава и других позиција
активе и пасиве.
Такође је утврђено да се приходи и расходи нижих организационих дијелова
укњижавају на основу података из извјештаја и/или пословних књига које нижи
организациони дијелови партије достављају Средишњем одбору Странке, при чему
претходно није извршена контрола податка који се уносе у пословне књиге.
Овакав начин књижења и недостатак интерних контрола не пружа адекватне податке о
приходима, расходима, имовини и обавезама партије, те није могуће потврдити податке
који су исказани у годишњем финансијском извјештају.
-

Ревизијом финансијских извјештаја ЖО Средишња Босна ХДЗ 1990 Травник утврђено је
да овај одбор није водио пословне књиге, те да је Средишњи одбор странке на основу
података из образаца финансијског извјештаја које је попунио ЖО Средишња Босна
ХДЗ 1990 Травник, укњижио промет по трансакционом рачуну и благајни, приходе,
расходе и обавезе у пословним књигама Средишњег одбора. Служба за ревизију је
извршила контролу поједних врста трошкова (трошкова донација, електричне енергије и
превоза) и утврдила да партија не посједује документацију (рачуне) на основу које су
исказани трошкови. Имајући у виду наведено, није било могуће утврдити да ли су у
финансијском извјештају трошкови овог одбора правилно исказани.
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-

Општински одбор ХДЗ 1990 Оџак је водио пословне књиге, али подаци о приходима и
расходима који су укњижени у пословне књиге Средишњег одбора и исказани у
годишњем финансијском извјештају који је достављен Централној изборној комисији
Босне и Херцеговине не одговарају подацима из пословних књига ОО ХДЗ 1990 Оџак.
Контролом осталих трошкова који су у обрасцу 4.1 ОО ХДЗ 1990 Оџак и Главној књизи
Средишњег одбора исказани у износу од 298,39 КМ, утврђено је да наведени трошкови
нису правилно исказани. Према рачунима добављача „Мимоза-2“ д.о.о. утврђено је да
су остали трошкови износили 410,00 КМ, колико је у својим пословним књигама и
исказао ОО Оџак. Такође је утврђено да је Средишњи одбор евидентирао трошкове
репрезентације у износу од 485,18 КМ, док су у пословним књигама ОО ХДЗ 1990 Оџак
ови трошкови евидентирани у износу од 1.818,00 КМ.
Увидом у документацију овог одбора, утврђено је да су трошкови књижени на основу
уплатница и након сравњења салда са добављачима. С обзиром да пословне промјене
нису евидентиране ажурно и на основу адекватне документације, те да евиденције које
се воде у пословним књигама Средишњег уреда не одговарају подацима из евиденција
ОО ХДЗ 1990 Оџак, није било могуће утврдити да ли су расходи које је у годишњем
финансијском извјештају исказала партија за овај организациони дио правилно
исказани.

-

Контролом салда обавеза према добављачима на дан 31. 12. 2015. године, утврђено је да
партија није у својим пословним књигама правилно исказала обавезе према добављачу
„Еуроплакат БХ“ д.о.о. Сарајево.
Странка је у пословним књигама исказала обавезе према правном лицу „Еуроплакат
БХ“ д.о.о., Сарајево, у износу од 54.194,50 КМ, док према подацима из Извода
отворених ставки, обавезе партије према овом правном лицу на дан 31. 12. 2015. године
износе 42.494,50 КМ.
Увидом у аналитичку картицу потраживања правног лица „Еуроплакат БХ“ д.о.о.,
Сарајево, од Хрватске демократске заједнице 1990 за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године,
утврђено је да је „Еуроплакат БХ“ д.о.о. извршио отпис својих потраживања у износу од
11.700,00 КМ, и то на основу Књижне обавијести 007/15 од 24. 4. 2015. године.
С обзиром да партија није имала обавезу да плати дио обавеза према добављачу,
остварила је приходе у износу од 11.700,00 КМ, које није евидентирала у пословним
књигама.

(2) Пословне књиге Хрватске демократске заједнице 1990 нису вођене у складу са
акруалном основом по којој се приходи и расходи признају у моменту настанка, а не у
моменту плаћања, односно наплате, што за резултат има погрешно исказане расходе
партије у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају.
Увидом у рачуне добављача „Медиа Рес“ и „Елите медиа“, утврђено је да је Средишњи
одбор Странке трошкове настале по основу кампање за Опште изборе 2014. године у
укупном износу од 69.755,00 КМ евидентирао у пословним књигама и исказао у
годишњем финансијском извјештају за 2015. годину као трошкове текућег периода.
Такође је утврђено да у финансијском извјештају за 2014. годину нису исказани
трошкови рекламе ОО ХДЗ 1990 Оџак у износу од 526,50 КМ и трошкови превоза ЖО
Средишња Босна ХДЗ 1990 Травник у износу од 409,50 КМ.
(3) Ревизијом финансијског извјештаја утврђено је да партија није у пословним књигама
евидентирала промет готовог новца на основу благајничких извјештаја, што за резултат
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има погрешно исказане податке о промету оствареном путем благајне ОО ХДЗ 1990
Оџаку обрасцу 2-1 (преглед стања благајне) годишњег финансијског извјештаја, чиме су
прекршене одредбе члана 12. Правилника.
Странка је у оквиру Главне књиге Средишњег одбора евидентирала почетно стање
новца у благајни ОО ХДЗ 1990 Оџаку износу од 6.168,00 КМ, промет улаза у износу од
3.000,00 КМ, те промет излаза у износу од 9.168,00 КМ, што је и исказано у обрасцу 2-1
годишњег финансијског извјештаја.
Служба за ревизију је утврдила да ОО ХДЗ 1990 Оџак није сачињавао благајничке
извјештаје и да у пословним књигама које је водио одбор није евидентиран промет
остварен путем благајне. Такође је утврђено да је ОО ХДЗ 1990 Оџак сачинио интерни
образац 2, који није достављен Централној изборној комисији Босне и Херцеговине, у
којем је исказао сљедеће податке о промету готовог новца путем благајне: укупан
промет улаза у износу од 2.979,91 КМ и укупан промет излаза у износу од 2.979,91 КМ.
Ревизорима Службе за ревизију је, у току обављања ревизије, достављено образложење
предсједника ОО ХДЗ 1990 Оџак у којем је наведено да не располажу документацијом
из ранијих година, те да нису затекли новац који је евидентиран у Главној књизи
Средишњег одбора на конту благајне ОО ХДЗ 1990 Оџак у износу од 6.168,00 КМ. На
основу овог документа је Средишњи одбор искњижио почетно стање новца у благајни
на дан 1. 1. 2015. године у износу од 6.168,00 КМ, на терет расхода из ранијих година.
Странка није евидентирала мањак новца нити је за утврђени мањак теретила благајника.
(4) Служба за ревизију је утврдила да партија није у пословним књигама за 2015. годину
евидентирала све трошкове закупа пословних простора, тако да су у пословним књигама
укупни расходи и обавезе партије на дан 31. 12. 2015. године исказани у мањем износу у
односу на остварене.
Контролом трошкова закупа утврђено је да су трошкови закупа пословних простора
исказани у мањем износу у односу на уговорену цијену закупа за ЖО Соли Тузла и
општинске одборе ХДЗ 1990 Неум, Шамац, Чапљина, Витез, Бугојно, Бихаћ и Горњи
Вакуф-Ускопље у износу од 8.850,00 КМ.
(5) Хрватска демократска заједница 1990 није у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказала трошкове и обавезе по основу пореза на доходак и
доприноса на средства која су Средишњи одбор и ЖО Средишња Босна исплатили
физичким лицима.
Контролом трошкова закупа пословних простора утврђено је да Средишњи одбор плаћа
закуп стана који користи физичко лице на основу Уговора о закупу, те да је у току 2015.
године по овом основу исплатио средства у укупном износу од 2.400,00 КМ. Странка на
исплаћена средства, која имају карактер личног примања, није, у складу са пореским
прописима, обрачунала порез на доходак нити доприносе.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна ЖО Средишња Босна ХДЗ 1990 Травник
утврђено је да је овај одбор извршио исплате помоћи физичким лицима у укупном
износу од 3.740,00 КМ. Увидом у пословне књиге Средишњег одбора, утврђено је да на
исплаћена средства нису обрачунати нити исплаћени порез на доходак и припадајући
доприноси.
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Странка је у складу са пореским прописима имала обавезу да на исплаћена средства
физичким лицима, која имају карактер личних примања, обрачуна порез на доходак и
доприносе, те да искаже трошкове у пословним књигама и финансијском извјештају
који је поднијела Централној изборној комисији Босне и Херцеговине.
(6) Хрватска демократска заједница 1990 је у коригованом обрасцу 5 (обавезе) годишњег
финансијског извјештаја исказала обавезе на дан 31. 12. 2015. године према сљедећим
добављачима: „Ауто Лијановићи“ д.о.о., Мостар, у износу од 8.604,00 КМ, „Медиа Рес“,
Мостар, у износу од 81.105,20 КМ, „Еуроплакат БХ“ д.о.о., Сарајево, у износу од
42.494,50 КМ, Општини Горњи Вакуф-Ускопље у износу од 300,00 КМ и Граду Бихаћ у
износу од 435,82 КМ. Странка, међутим, није у пословним књигама за 2015. годину
исказала тачне податке о обавезама према наведеним правним лицима.
6. ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 1290)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Хрватска сељачка
странка се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
15.558,29
0,00
0,00
15.558,29
0,00
15.558,29

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

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска сељачка странка прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
a) Хрватска сељачка партија није донијела програм утрошка средстава за 2015. годину,
нема финансијске документације о извршеним готовинским исплатама средстава у
износу од 14.030,00 КМ, која је обезбиједила из буџета Брчко дистрикта БиХ и буџета
Општине Посушје, нити је у финансијском извјештају и пословним књигама пријавила
благајничко пословање.
С обзиром да је средства, која је обезбиједила из буџета, политичка партија користила
без програма утрошка средстава и да у току ревизије није предочила доказе у коју сврху
су иста исплаћена, тј. рачуне или друге документе на основу којих су вршене исплате,
Хрватска сељачка странка је прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању
политичких партија, који прописује да партија финансијска средства из члана 3. став (1)
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овог закона може користити искључиво за остваривање циљева утврђених својим
програмом и статутом.
b) Ревизијом је утврђено да Хрватска сељачка странка није водила пословне књиге у складу
са рачуноводственим прописима, није пријавила један трансакциони рачун, није водила
благајничко пословање и није правилно евидентирала расходе, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Годишњи финансијски извјештај за 2015. годину партија није попунила у складу са
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија, на захтјев
Централне изборне комисије БиХ није доставила тражену финансијску документацију,
нити је исту предочила ревизорима током обављања ревизије, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија и ограничила
дјелокруг ревизије.
(1) Политичка партија у пословним књигама и финансијском извјештају није пријавила
трансакциони рачун број: 3382402212127729, који је према подацима Централне банке
БиХ активан од 13. 2. 2012. године. Током обављања ревизије финансијског извјештаја
за 2015. годину, Хрватска сељачка странка није дала на увид изводе са наведеног
трансакционог рачуна, нити било какве податке о његовом промету.
Странка није исказала промет трансакционог рачуна организационог дијела партије у
Брчко дистрикту БиХ, који је пријавила у финансијском извјештају. Увидом у изводе
банке утврђена је уплата средства у износу од 14.486,80 КМ и исплате средстава у
износу од 13.968,78 КМ.
У складу са одредбама члана 11. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија, Хрватска сељачка странка је имала обавезу да пријави све
трансакционе рачуне, исказати њихов промет у извјештајном периоду и стање рачуна на
дан 31. 12. 2015. године.
(2) Хрватска сељачка странка у пословним књигама није евидентирала благајничко
пословање, нити је у финансијском извјештају исказала промет готовине путем благајне
и стање на дана извјештајног периода. Током обављања ревизије предсједник политичке
партије, те истовремено и лице овлашћено за финансијске извјештаје, дали су писану
изјаву да Хрватска сељачка странка у 2015. години није пословала готовим новцем.
Увидом у изводе са два трансакциона рачуна утврђен је готовински промет у износу од
14.030,00 КМ. Са трансакционог рачуна Средишњице ХСС у Мостару подигнута је
готовина у износу од 5.000,00 КМ и трансакционог рачуна организационог дијела ХСС
у Брчко дистрикту БиХ у износу од 9.030,00 КМ.
Непријављивањем промета благајне у финансијском извјештају политичка партија је
прекршила одредбе члана 12. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија.
(3) Странка није исказала трошкове на прописани начин, чиме је прекршила одредбе члана
22. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Трошкове, које је у финансијском извјештају пријавила у износу од 17.553,88 КМ,
исказала је синтетички и то: трошкове услуга у износу од 5.463,00 КМ, од којих
производне услуге 3.363,00 КМ, што није својствено дјелатности политичке партије,
трошкове материјала у износу од 2.104,00 КМ, нематеријалне трошкове 2.354,00 КМ,
остале трошкове у износу од 1.000,00 КМ, режијске трошкове Средишњице Странке у
Мостару у износу од 1.200,00 КМ, иако према изјави предсједника није коришћен
пословни простор.
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Политичка партија у току ревизије није предочила рачуне, нити било које друге доказе о
пријављеним трошковима у финансијском извјештају.
(4) Хрватска сељачка странка у финансијском извјештају није пријавила обавезе на дан
31. 12. 2015. године, те је прекршила одредбе члана 24. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима.
Увидом у финансијске извјештаје партије из претходне године, у коме су обавезе по
основу зајмова на дан 31. 12. 2014. године исказане у износу од 17.000,00 КМ, изводе са
трансакционих рачуна у 2015. години, на којима је евидентиран повраћај зајма у износу
од 4.000,00 КМ, а с обзиром да партија није предочила доказе да су јој обавезе отписане,
недвосмислено је утврђено да Хрватска сељачка странка у извештају за 2015. годину
није пријавила обавезе у износу од 13.000,00 КМ. Обавеза није пријављена према
„Брчко-гас осигурању“ у износу од 10.000,00 КМ и фарми Томиславград у износу од
3.000,00 КМ.
(5) Годишњи финансијски извјештај за 2015. годину који је, у складу са одредбом члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија, требала поднијети Централној
изборној комисији БиХ до 31. 3. 2016. године, Хрватска сељачка странка је поднијела
27. 6. 2016. године.
(6) Политичка партија није поступила по захтјеву Централне изборне комисије БиХ, број:
03-07-6-448-3/16 од 4. 10. 2016. године, да достави додатну финансијску документацију,
копије уговора о закупу, копије пословних књига, копије извода са трансакционих
рачуна, копије благајничке документације и доказе о обавезама партије, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Ни у процесу ревизије Хрватска сељачка странка, осим извода са два трансакциона
рачуна, бруто биланса Централе ХСС Мостар, Завршног рачуна организационог дијела
ХСС у Брчко дистрикту БиХ и уговора о закупу пословног простора у Брчком, није
омогућила увид у финансијску документацију, чиме је ограничила дјелокруг ревизије.
7. КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 1276)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Комунистичка партија се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
0,00
0,00
0,00

Структура
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
12.511,00
0,00
0,00
12.511,00
0,00
12.511,00

0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Комунистичка партија прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
Комунистичка партија у 2015. години није водила пословне књиге у складу са
рачуноводственим прописима и није успоставила евиденције о својим приходима и
расходима, што је супротно одредбама члана 11. и 12. Закона о финансирању политичких
партија.
С обзиром да Комунистичка партија није водила пословне књиге, недвосмислено је
утврђено да годишњи финансијски извјештај за 2015. годину који је партија поднијела
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине, није заснован на релевантним
књиговодственим евиденцијама и није поднесен у складу са Правилником, чиме је
прекршила одредбе члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
(1) Увидом у обрасце годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Комунистичка
партија није правилно исказала податке о расходима, чиме је прекршила одредбе члана
21. и 22. Правилника. Партија је у обрасцу 4 (укупни расходи политичке партије)
исказала укупне расходе у износу од 12.500,00 КМ, док је на појединачном обрасцу 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) у структури трошкова навела услуге у
износу од 4.422,00 КМ и остале расходе у износу од 8.078,00 КМ, без навођења
аналитике трошкова.
Како током обављања ревизије, ревизорима Службе за ревизију нису предочени рачуни,
није се могла поуздано утврдити структура трошкова, нити укупни расходи партије у
2015. години.
(2) Комунистичка партија је на обрасцу 2.1 (преглед стања благајне) годишњег
финансијског извјештаја исказала промет улаза у благајну у износу од 12.500,00 КМ и
излаза у истом износу. Партија током обављања ревизије није предочила рачуне којим
би правдала исплате за материјалне трошкове из благајне, тако да се није могло
утврдити да ли су финансијска средства која је остварила искључиво из буџета
утрошила за остваривање циљева утврђених својим програмом и статутом, чиме је
прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
(3) Партија није попунила образац 5 (обавезе политичке партије) у складу са одредбама
члана 24. Правилника, јер није исказала неизмирене обавезе по основу позајмице од
физичког лица из 2014. године.
У годишњем финансијском извјештају, на обрасцу 5, и у билансу стања на дан 31. 12.
2015. године, странка није исказала да има обавезе. Увидом у образац 5 годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је партија имала обавезе по
позајмицама према физичком лицу које су на дан 31. 12. 2014. године износиле
29.000,00 КМ. Контролом промета извода са трансакционог рачуна број:
3060352622892126 код Хипо Алпе-Адриа за 2015. годину није утврђено да је наведена
позајмица враћена.
(4) Ревизорима Службе за ревизију финансирања политичких партија, током обављања
ревизије, дјелокруг ревизије био је ограничен зато што партија не води и не посједује
пословне књиге, и није доставила тражену финансијску документацију. Партија је током
обављања ревизије, ревизорима Службе за ревизију доставила само копије извода са
трансакционог рачуна отвореног код Хипо Алпе-Адриа банке.
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8. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА НАРОДНА СТРАНКА (Код 520)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Босанскохерцеговачка народна
странка се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
195,80
500,00
0,00

Структура
(%)
0,00
13,04
33,32
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
804,90
1.500,70
0,00
1.500,70

0,00
0,00
0,00
53,64
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је даје
Босанскохерцеговачка народна странка прекршила одредбе члана 5. став (4) и члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да
Босанскохерцеговачка народна странка није лицима која су јој дала прилоге издала
потврде у складу са одредбом члана 6. став (1) Правилника, чиме је прекршила одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Босанскохерцеговачка народна странка је примила неновчану донацију физичког лица у
износу од 195,80 КМ и прилог правног лица „Бичакчић“ д.о.о., Сарајево, у износу од
500,00 КМ, што је евидентирала у пословним књигама и исказала у годишњем
финансијском извјештају, али наведеним донаторима није издала потврде.
b) Босанскохерцеговачка народна странка није обрасце годишњег финансијског извјештаја
попунила у складу са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
-

Партија је неновчану донацију физичког лица у износу од 195,80 КМ исказала у обрасцу
3-а (прилози физичких лица) годишњег финансијскох извјештаја, чиме је прекршила
одредбе чл. 13, 14. и 16. Правилника.
Увидом у додатну финансијску документацију, утврђено је да се физичко лице
уговором о донацији од 10. 3. 2015. године одрекло потраживања од партије по основу
позајмице дате 15. 1. 2014. године. С обзиром да се ради о средствима која су дата
партији у 2014. години као позајмица, односно да партија није имала обавезу да изврши
повраћај позајмице, сматрамо да је партија остварила приходе по основу неновчане
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донације, те је исту требала исказати у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које
партије није имала обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја.
-

У финансијском извјештају политичка партија је исказала обавезе на дан 31. 12. 2015.
године у износу од 24.546,02 КМ, али није навела датуме њиховог настанка, чиме је
прекршила одредбе члана 24. став (1) тачка б) Правилника.
Осим наведеног, у поступку ревизије финансијског извјештаја Служба за ревизију није
могла потврдити салдо обавеза према добављачима „Жица“ д.д., Сарајево, и Плакат
д.о.о. на дан 31. 12. 2015. године које партија у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказује у износима од 10.454,10 КМ и 2.457,00 КМ.
9. СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОВЈЕРЕЊА (Код 1721)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка правде и повјерења није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
0,00
0,00
0,00

Структура
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка правде и повјерења прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Странка правде и повјерења није у годишњем финансијском извјештају исказала
донације физичког лица у укупном износу од 1.350,00 КМ, чиме је прекршила одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Партија, такође, није физичком лицу које је дало прилоге партији у укупном износу од
1.350,00 КМ издала потврду у складу са одредбом члана 6. став (1) Правилника.
b) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да Странка правде и
повјерења није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, чиме
је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких
партија.
Партија је током обављања ревизије доставила рекапитулацију финансијског извјештаја
за 2015. годину у којој је исказан промет остварен путем трансакционог рачуна са
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приходима и расходима. Служби за ревизију није достављен завршни рачун за 2015.
годину.
Странка правде и повјерења је годишњи финансијски извјештај за 2015. годину
доставила 23. 3. 2017. године, тј. након законом прописаног рока и исти није попунила у
складу са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Увидом у обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину који је
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине достављен током обављања
ревизије, утврђено је да Странка правде и повјерења није исказала податке о промету
оствареном путем трансакционог рачуна и благајне, приходима и расходима партије у
2015. години, чиме је прекршила одредбе чл. 11, 12, 13, 14, 21. и 22. Правилника.
Контролом извода са трансакционог рачуна број: 1610000108250071 код Рајфајзен банке
д.д., утврђено је да су у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2015. године партији уплаћени
прилози физичког лица у укупном износу од 1.350,00 КМ и чланарине у износу од
2.101,24 КМ, те да су исплаћена средства у укупном износу од 4.576,40 КМ.
Почетно стање новца на трансакционом рачуну износило је 1.192,25 КМ, док је партија
на дан 31. 12. 2015. године имала средства на рачуну у износу од 67,09 КМ.
Служба за ревизију је, такође, утврдила да је партија са трансакционог рачуна исплатила
средства за потребе благајне у износу од 2.700,00 КМ. Партија је у обрасцу 2-1 (преглед
стања благајне) годишњег финансијског извјештаја није исказала промет остварен
путем благајне.
Странка правде и повјерења није у обрасцу 5 (обавезе политичких партија) исказала
обавезе на дан 31. 12. 2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 23. Правилника.
Партија је у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину, који је доставила
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине, исказала обавезе на дан 31. 12.
2014. године у износу од 48.263,61 КМ. Служба за ревизију је извршила увид у изводе
са трансакционог рачуна и утврдила да партија није извршила плаћање обавеза из 2014.
године, што указује да има обавезе на дан 31. 12. 2015. године које није исказала у
годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.
Такође, према подацима из Извјештаја о ревизији годишњег финансијског извјештаја за
2014. годину и постизборног финансијског извјештаја – Општи избори 2014. године,
обавезе Странке правде и повјерења према добављачу „Директ медиа“ д.о.о., Сарајево,
на дан 31. 12. 2014. године износиле су 71.367,06 КМ. Увидом у изводе са
трансакционог рачуна партије није утврђено да је партија утоку 2015. године измирила
обавезе према овом правном лицу, што упућује да партија има обавезе према добављачу
„Директ медиа“ д.о.о., Сарајево, на дан 31. 12. 2015. године у износу од 71.367,06 КМ.
10. НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 1718)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народни демократски покрет се
финансирао из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
2.058,00
0,00
0,00

Структура
(%)
0,00
0,75
0,00
0,00

0,00

0,00

13.150,00
257.903,00
0,00
0,00
273.111,00
0,00
273.111,00

4,82
94,43
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Народни демократски покрет прекршио одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Народни демократски покрет није у пословним књигама евидентирао све расходе и обавезе,
трошкове закупа евидентирао је у моменту плаћања обавеза, а не у моменту настанка
трошкова, није правилно водио благајничко пословање и није извршио усклађивање
обавеза према добављачима, чиме је прекршио рачуноводствене прописе и одредбе члана
11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија. Партија није обрасце
годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину попунила у складу са Правилником,
чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Увидом у благајничке извјештаје и документацију, утврђено је да Народни демократски
покрет није правилно водио евиденције о благајничком пословању.
Народни демократски покрет је благајничке извјештаје сачињавао дневно, али
документација на основу које су вршене исплате готовог новца из благајне није
одобрена потписом одговорног лица прије исплате, што је супротно принципима
благајничког пословања.
Служба за ревизију је утврдила да на налозима за исплату нису наведена имена лица
којима је извршена исплата средстава и да не садрже потписе благајника, лица које
одобрило исплату нити ликвидатора. Такође је утврђено да дневници благајне нису
потписани од стране благајника, нити садрже потпис лица које је контролисало.
(2) Народни демократски покрет није у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег
финансијског извјештаја правилно исказао приходе из буџета, чиме је прекршио
одредбе члана 19. Правилника.
Контролом извода са трансакционог рачуна број: 5620998116129204 код НЛБ Развојне
банке, утврђено је да су партији уплаћена средства из буџета Општине Требиње у
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износу од 2.592,57 КМ и Општине Љубиње у износу од 173,33 КМ. Партија је, међутим,
на обрасцу 3-ф исказала да је примила средства из буџета Општине Требиње у износу
од 2.766,00 КМ.
У складу са чланом 19. Правилника партија је имала обавезу да у обрасцу 3-ф за сваки
ниво власти из чијег је буџета примила средства наведе организациони дио, назив нивоа
власти и укупан износ прихода који је примила у току извјештајног периода.
(3) Народни демократски покрет није у пословним књигама евидентирао неновчане
донација физичких лица по основу коришћења пословних простора без накнаде у
укупном износу од 4.150,00 КМ. Партија, такође, није у пословним књигама за 2015.
годину евидентирала трошкове закупа пословних простора, чиме је укупне приходе и
расходе на дан 31. 12. 2015. године исказала у мањем износу у односу на
остварене, што је супротно рачуноводственим прописима.
Увидом у изјаве физичких лица о коришћењу пословних простора без накнаде, утврђено
је да у пословним књигама нису евидентирани трошкови закупа пословних простора у
Приједору, Лакташима, Рудом, Теслићу, Шипову и Србцу у укупном износу од 4.150,00
КМ.
(4) Служба за ревизију је утврдила да је партија трошкове закупа евидентирала у моменту
плаћања обавеза, што за резултат има погрешно исказане трошкове у обрасцима 4
(расходи политичке партије) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови)
годишњег финансијског извјештаја, чиме су прекршене одредбе члана 21. и 22.
Правилника.
Контролом уговора о закупу пословних простора, пословних књига и података о
трошковима закупа исказаним на обрасцима 4.1. годишњег финансијског извјештаја,
утврђено је да су трошкови закупа мање евидентирани у пословним књигама и исказани
у финансијском извјештају код сљедећих организационих дијелова странке: Градишка у
износу од 200,00 КМ, Шековићи у износу од 600,00 КМ, Шамац у износу од 200,00 КМ,
Прњавор у износу од 500,00 КМ, Рогатица у износу од 320,00 КМ, Соколац у износу од
140,00 КМ, Мркоњић Град у износу од 150,00 КМ, Невесиње у износу од 150,00 КМ,
Модрича у износу од 180,00 КМ, Требиње у износу од 150,00 КМ, Костајница у износу
од 240,00 КМ, Братунац у износу од 2.100,00 КМ, Осмаци у износу од 200,00 КМ,
Источно Ново Сарајево у износу од 1.160,00 КМ, Билећа у износу од 200,00 КМ и
Вишеград у износу од 300,00 КМ, односно укупно 6.550,00 КМ.
(5) Контролом података из пословних књига, утврђено је да Народни демократски покрет
на обрасцу 5 (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја и билансу стања на
дан 31. 12. 2015. године није исказао неизмирене обавезе према добављачима, чиме је
прекршио одредбе члана 24. Правилника.
-

На основу података које је доставила општина Србац, утврђено је да партија није
евидентирала у пословним књигама нити је на обрасцу 5 исказала обавезе по основу
закупа према Општини Србац. Увидом у акт Општине Србац број: 02-03-13/16 од 13. 6.
2016. године, утврђено је да партија има обавезе по основу закупа према Општини
Србац на дан 31. 12. 2015. године у износу од 2.832,00 КМ.

-

Народни демократски покрет је на обрасцу 5.2 (остала дуговања) финансијског
извјештаја исказао обавезе према Министарству трговине и туризма Републике Српске
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у износу од 1.800,00 КМ. Увидом у извод отворених ставки на дан 31. 12. 2015. године,
утврђено је да обавезе партије према Министарству трговине и туризма Републике
Српске на дан 31. 12. 2015. године износе 2.239,05 КМ, односно партија је мање
исказала обавезе у пословним књигама и финансијском извјештају за 439,05 КМ.
-

Партија је у годишњем финансијском извјештају исказала неизмирене обавезе према
правном лицу „Ауто-комерц“ д.о.о., Бањалука, у износу од 294,00. Увидом у Извод
отворених ставки на дан 31. 12. 2015. године, утврђено је да „Ауто-комерц“ д.о.о.,
Бањалука потражује од Народног демократског покрета средства у износу од 9.293,61
КМ.
11. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА „НАША СТРАНКА” (Код 877)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Политичка организација грађана
„Наша странка“ се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
1.251,73
0,00
0,00
0,00

Структура
(%)
0,31
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2.304,00
406.366,75
0,00
3,47
409.925,95
0,00
409.925,95

0,56
99,13
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Политичка организација грађана „Наша странка“ прекршила одредбе члана 11. и
члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
Ревизијом финансијског извјештаја утврђено је да „Наша странка“ није у пословним
књигама евидентирала све расходе и обавезе, није правилно водила благајничко пословање
и није извршила усклађивање обавеза са добављачима, чиме је прекршила рачуноводствене
прописе и одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Партија није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину попунила у складу
са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) истог закона.
(1) Контролом благајничког пословања, утврђено је да налоге исплата из благајне није
потписао прималац средстава, те да благајнички извјештаји нису сачињавани на
дневном нивоу. Служба за ревизију је утврдила да документација на основу које су
вршене исплате готовог новца из благајне није одобрена потписом одговорног лица
прије исплате, да су налози исплате/уплате и благајнички извјештаји сачињавани
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накнадно, у књиговодству партије, те да све пословне промјене нису евидентиране на
правилан начин, што је супротно принципима благајничког пословања.
Увидом у благајнички налог исплате број: И-БЛ-000009-/15-09-19/2015 од 30. 9. 2015.
године, утврђено је да су из благајне партије исплаћена средства на име трошкова
горива и путарине у износу од 353,00 КМ. Партија је, међутим, у благајничком
извјештају БЛ-000009 од 30. 9. 2015. године евидентирала исплату по рачунима у износу
од 233,00 КМ, те је накнадно доставила налог исплате са истим бројем и датумом
(И-БЛ-000009-/15-09-19/2015 од 30. 9. 2015. године) на износ од 233,00 КМ уз
образложење да је рачун у износу од 120,00 КМ грешком достављен у рачуноводство.
У даљем поступку је утврђено да је партија у пословним књигама евидентирала исплату
из благајне по рачунима за гориво и путарину у износу од 233,00 КМ. Увидом у рачуне
који су у току обављања ревизије преузети из благајне партије, утврђено је да се у
документацији партије налази и рачун за гориво добављача „Суша комерц“ д.о.о.,
Високо, на износ од 120,00 КМ, који партија није прокњижила у пословним књигама.
(2) Служба за ревизију је утврдила да „Наша странка“ није у пословним књигама за 2015.
годину евидентирала и у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове
телефонских услуга, интернета и електричне енергије за децембар 2015. године, чиме је
укупне расходе и обавезе на дан 31. 12. 2015. године исказала у мањем износу у односу
на стварне, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 24. Правилника.
-

„Наша странка“ није у пословним књигама евидентирала трошкове телефонских услуга
и интернета за децембар 2015. године за централу партије и одборе у Тузли, Зеници,
Бихаћу и Грачаници у укупном износу од 663,50 КМ. Партија је у годишњем
финансијском извјештају исказала трошкове телефонских услуга и интернета, односно
укупне расходе и обавезе према добављачу БХ Телеком у мањем износу за 663,50 КМ.

-

Увидом у пословне књиге, утврђено је да партија није евидентирала трошкове
електричне енергије централе партије за децембар 2015. године, чиме су укупни расходи
и обавезе исказани у мањем износу. С друге стране, партија је као трошак текућег
периода исказала трошкове електричне енергије централе партије за децембар 2014.
године у износу од 571,14 КМ, што није у складу са рачуноводственим прописима.

(3) У финансијском извјештају политичка партија је исказала обавезе на дан 31. 12. 2015.
године у износу од 38.375,48 КМ, али није навела тачне датуме њиховог настанка, чиме
је прекршила одредбе члана 24. став (1) тачка б) Правилника.
Партија је у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) за све обавезе настале прије 1. 1.
2015. године навела да су из почетног стања на дан 1. 1. 2015. године, што није у складу
са одредбом члана 24. став (1) тачка б) Правилника.
Такође, у поступку ревизије финансијских извјештаја Служба за ревизију није могла
потврдити салдо обавеза према добављачу „Медиапраксис“ из Београда на дан 31. 12.
2015. године које партија у пословним књигама и финансијском извјештају исказује у
износу од 5.554,55 КМ.
Према подацима из рачуна за извршене услуге ПР и медиа савјетовања, број: 04/012 од
23. 3. 2012. године, утврђено је да су обавезе партије према овом правном лицу у износу
од 5.554,55 КМ старије од три године, те да партија није извршила усклађивање обавеза.
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12. СТРАНКА ДЕВИЗНИХ ШТЕДИША РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 516)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка девизних штедиша
Републике Српске није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано
у сљедећој табели.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
0,00
0,00
0,00

Структура
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка девизних штедиша Републике Српске прекршила одредбе члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Према подацима из службених евиденција, Странка девизних штедиша Републике Српске
је годишњи финансијски извјештај за 2015. годину доставила дана 16. 2. 2017. године, тј.
након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
У складу са одредбама члана 12. Закона о финансирању политичких партија, рок за доставу
годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину био је 31. 3. 2016. године.
Странка девизних штедиша Републике Српске у финансијском извјештају за 2015. годину
није исказала приходе, расходе и промет на трансакционом рачуну, нити било који други
податак који указује на финансијске активности политичке партије.
Увидом у Извјештај о рачунима правних лица из Јединственог регистра трансакционих
рачуна у Босни и Херцеговини који води Централна банка Босне и Херцеговине, утврђено
је да су трансакциони рачуни Странке девизних штедиша Републике Српске угашени током
2006, односно 2008. године.
13. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ИЗВОРНА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска напредна странка – изворна
није остварила приходе, нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој
табели.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
0,00
0,00
0,00
0,00

Структура
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Српске напредне
странке – изворне, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
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Прилог бр. 2 – Налази ревизије из извјештаја о прегледу годишњих финансијских
извјештај политичких партија за 2015. годину
1. БОСС – БОСАНСКА СТРАНКА – МИРНЕС АЈАНОВИЋ (Код 036)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја БОСС – Босанска странка – Мирнес
Ајановић се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,88
0,00
0,00

0,00

0,00
159.893,95
0,00
0,00
159.900,83
0,00
159.900,83

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је БОСС
– Босанска странка – Мирнес Ајановић прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
Финансијска средства, која је остварила из буџета, политичка партија није користила у
складу са утврђеним Програмом утрошка средстава за 2015. годину, вршила је набавку
материјала и услуга по цијенама које су неубичајено високе за тржишне услове, за пружање
исте врсте услуга закључивала је уговоре и исплаћивала накнаде које се у износима
драстично разликују и вршила је исплате средства на основу рачуна чија је вјеродостојност
упитна.
(1) Програмом утрошка средства за 2015. годину БОСС – Босанска странка – Мирнес
Ајановић је планирала трошкове закупнине пословних простора у износу од 2.100,00
КМ.
- Увидом у пословне књиге и финансијску документацију партије, утврђено је да је
поред закупнине пословног простора у Тузли која је исплаћена у износу од 2.834,32
КМ, исплаћен износ од 9.600,00 КМ, који није обухваћен програмом утрошка
средстава. Средства су исплаћена на основу уговора о закупу пословног простора у
Сарајеву у улици Мухамеда Хаџијахића број 10, површине 31 м2, уз мјесечну
закупнину 800,00 КМ, који је политичка партија закључила са физичким лицем
Алмиром Мухаремовићем.
- БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић је правном лицу А.Д.Е.-5 д.о.о. Сарајево,
које је регистровано као трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у
специјализованим продавницама исплатила износ од 2.600,00 КМ, по рачуну број:
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03-А/15 од 29. 6. 2015. године којим су политичкој странци фактурисане изведене
молерско-фарбарске услуге пословног простора у улици Мухамеда Хаџијахића, чија је
површина 31 м2. Оваква врста услуге је непримјерена трговинској дјелатности и
неуобичајено висока за тржишне услове.
- БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић је правном лицу „РИНФУЗ-ПАК“, Тузла,
чија је регистрована дјелатност трговина, исплатила износ од 2.488,00 КМ, по рачун
број: 353/2015-01318 од 8. 5. 2015. године, на коме је наведено да су извршени
фарбарско-молерски послови пословног простора партије у Тузли. Пословни простор
чини канцеларијске просторије површине 98,76 м2 и таванске просторије 97,96 м2.
(2) Политичка партија је са четири физичка лица закључила уговоре за закупу путничких
моторних возила и исплатила накнаде које се у износима драстично разликују, иако су
предмет закупа возила истих или сличних карактеристика.
- Са закуподавцима возила из Тузле, Муамером Делићем и Медином Пилавџић,
уговорена је закупнина у износу 400,00 КМ мјесечно, па је годишњу закупнину партија
исплатила у износу од 9.200,00 КМ.
- Са закуподавцима возила из Сарајева, Харисом Плехом и Расимом Смајићем,
уговорена је мјесечна закупнина у износу по 1.500,00 КМ, па је партија сваком од њих
исплатила износ од 18.000,00 КМ, односно 36.000,00 КМ укупно за оба закуподавца.
- Политичка партија је платила поправке три моторна возила, иако је у уговорима о
закупу наведено само редовно одржавање. За поправке и замјену дијелова на возилима
партија је исплатила средства по рачунима: „Нипекс“ д.о.о., Тузла, рачун број:
И01-001-97/15-с од 16. 1. 2015. године, на износ од 2.728,36 КМ, „Старлине“ д.о.о.,
Сарајево, рачун број: И01-001-512/15-с од 27. 8. 2015. године износ 1.115,67 КМ и
„Порше“, Сарајево, рачун број: 12033501473 од 21. 9. 2015. године износ од 737,36 КМ.
(3) БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановићје за сервисирање мобилног телефона
Трговачкој радњи „Алдyмобиле“, Живинице исплатила износ од 960,00 КМ, што
значајно премашује цијену апарата. Партија је по рачуну број: 03-МП/15 од 23. 9. 2015.
године исплатила 1.100,00 КМ за сервисирање апарата Samsung galaxy S5 у износ од
600,00 КМ и сервисирање лаптопа износ од 500,00 КМ. По рачуну број: 07-МП/15 од
21. 12. 2015. године за сервис апарата Samsung galaxy S5 партија је исплатила износ од
360,00 КМ.
(4) Политичка партија је за обављање административно-техничких послова и рада на
терену са члановима партије закључила уговоре о дјелу, којима су накнаде за исте
послове уговорене у драстично различитим износима. Током 2015. године по основу
уговора о дјелу БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић је исплатила износ од
40.109,33 КМ, и то: за обављање административно-техничких послова и рад на терену
са члановима партије код Регионалног одбора Сарајево–Горажде 23.021,68 КМ, код
Главног одбора странке у Тузли 9.010,65 КМ и књиговодствене услуге 8.078,00 КМ.
- Партија је Харачић Намиру из Бугојна и Дедић Муамеру из Тузле за обављање
административно-техничких послова и рад на терену са члановима партије
исплаћивала мјесечне накнаде у бруто износу од 224,42 КМ.
- Накнаде по основу уговора о дјелу за обављање административно-техничких послова и
рад на терену са члановима партије, закључених са: Риадом Ганибеговићем, Армином
Дурићем, Фахрудином Тињаком, Нермином Бјелак партија је исплатила у мјесечним
бруто износима од 1.234,29 КМ, односно нето износимапо 1.100,00 КМ.
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- Накнада Хасану Хоџићу за исте послове је исплаћена у бруто износу од 785,46 КМ,
односно нето износу од 700,00 КМ.
(5) БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић је програмом утрошка средстава
предвидјела адвокатске услуге у износу од 2.000,00 КМ, а остварила је и исплатила
адвокатске услуге Мирнеса Ајановића, предсједника партије у износу од 5.100,00 КМ и
судске трошкове од 880,00 КМ. Прегледом пословне документације партије није
утврђено какву је корист остварила БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић од
вођења правних спорова за које је плаћала 840,00 КМ по сваком рочишту код
Општинског суда у Тузли и Опћштнског суда у Сарајеву.
(6) Увидом у документацију БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић утврђено је да је
политичка партија извршила исплате средстава за набавку промотивног и
канцеларијског материјала у неуобичајено великим количинама и услуге, које су
партији фактурисала физичка и правна лица која нису регистрована за ту врсту
дјелатности.
- Политичка партија је физичком лицу, Фотокопирници „Лидер – Граф“ чија је власница
Сенија Дамаџић из Тузле, исплатила 10.000,00 КМ и то: 3.400,00 КМ по рачуну, број:
1019/15 од 19. 11. 2015. године којим је фактурисано 340 роковника по цијени од 10,00
КМ и 6.600,00 КМ по рачуну број: 1025/15 од 5. 12. 2015. године, којим је фактурисано
3.000 календара.
- Правном лицу „РИНФУЗ-ПАК“ д.о.о., Тузла, чија је дјелатност трговина књигама,
новинама, папирном робом и писаћим прибором, БОСС – Босанска странка – Мирнес
Ајановић је исплатила износ од 23.240,50 КМ по рачунима на којима је евидентирана
испорука: промотивног материјала (неколико стотина роковника), писаћег прибора
(1.300 оловака), папира за фотокопирање (175 пакета), десетине тонера, филмова и
другог канцеларијског материјала, 1.000 освјеживача за ауто, канцеларијског
намјештаја, те услуге штампе и услуге кречења пословног простора у Тузли, и то све по
знатно вишим цијенама у односу на тржишне услове.
2. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ (Код 882)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка демократске активности се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
36.036,10
12,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
259.290,82
0,00
6,73
295.333,65
0,00
295.333,65

0,00
87,80
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка демократске активности прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став
(4), члана 6. став (2), члана 8. став (1), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
a)

Програмом утрошка средстава за 2015. годину Странка демократске активности је
предвидјела издатке за обавезе из претходног периода у износу од 5.700,00 КМ.
Увидом у пословне књиге и финансијску документацију партије, утврђене су исплате
средства од Кантоналног одбора А-СДА Унско-санског кантона Кемалу Исаковићу на,
име закупнине из претходног периода за пословни простор у Бихаћу, у износу од
18.600,00 КМ, иако у пословним књигама партије и финансијским извјештајима таква
обавеза није била исказана, нити је предвиђена програмом утрошка средстава.
Кантонални одбор А-СДА Унско-санског кантона је, поред мјесечне закупнине за 2015.
годину у износу од 1.000,00 КМ, у складу са уговором о закупу, Кемалу Исаковићу
додатно исплаћивао мјесечне износе од 1.500,00 КМ, наводећи да је то закупнина за
2013. и 2014. годину.
Политичка партија је у пословним књигама и финансијском извјештају, који је
поднијела Централној изборној комисији БиХ, укупне исплате у износу од 30.600,00 КМ
евидентирала као закупнину пословног простора за 2015. годину, без обзира на
чињеницу да закупнина пословног простора површине 73 м2, у 2015. години износи
12.000,00 КМ.
У финансијским извјештајима за 2013. и 2014. годину Странка демократске активности
је исказала трошкове закупнине пословног простора Кантоналног одбора А-СДА Унскосанског кантона, у 2013. години 8.990,00 КМ и 12.950,00 КМ у 2014. години, али
обавезу према Кемалу Исаковићу, за неплаћену закупнину, није исказана ни у једном од
поменутих извјештаја.

b) Политичка партија у пословним књигама и финансијском извјештају није евидентирала
неновчану донацију по основу бесплатног коришћења пословног простора Општине
Босанска Крупа.
Општина Босанска Крупа је у акту, број: 07-14-4501/16. од 16. 6. 2016. године, навела да
је Општинском одбору Странке демократске активности додијелила двије канцеларије
на коришћење без накнаде.
Политичка партија је коришћењем пословних просторија без плаћања закупнине
остварила неновчану донацију коју је, у складу са чланом 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија, била обавезна евидентирати у пословним књигама и
пријавити у годишњем финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној
комисији БиХ.
c) Странка демократске активности је остварила прилоге физичких лица у износу од
36.036,10 КМ. На трансакциони рачун централе партије уплаћени су прилози у износу
од 21.182,26 КМ, док је дио прилога, у износу од 14.853,84 КМ, супротно одредби
члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија, уплаћен на трансакционе
рачуне нижих организационих дијелова партије.
d) Странка демократске активности је, супротно одредби члана 8. став (1) тачка г) Закона
о финансирању политичких партија, остварила забрањену донацију од удружења
грађана које је финансирано јавним средствима.
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Према подацима које је, актом број: 05-02-1665/16 од 10. 6. 2016. године доставила
Општина Кљјуч, пословни простор зграде Дома културе Општина је додијелила на
коришћење Удружењу грађана „Кључки бисери“ из Кључа. Ово удружење грађана је
Општинском одбору Странке демократске активности у Кључу дио простора,
површине 18,60 м2, додијелило на коришћење без накнаде.
e) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и финансијске
документације, утврђено је да Странка демократске активности није, у складу са
рачуноводственим прописима и одредбама Закона о финансирању политичких
странака, успоставила потпуне и тачне евиденције о приходима и расходима, обавезама
партије на дан 31. 12. 2015. године и стању новчаних средстава, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Финансијски извјештај, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, партија
није попунила у складу са чланом 12. став (3) овог закона и Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија.
(1) Политичка партија је у финансијском извјештају пријавила два трансакциона рачуна,
која су угашена, те по истим исказала стање средства на дан 31.12. 2015. године.
-

Трансакциони рачун код НЛБ Банке д.д., Тузла, број: 1325002009063032 угашен је
14. 1. 2014. године, а партија је по истом исказала стање средства на дан 31. 12. 2015.
године у износу од 868,19 КМ.
Трансакциони рачун код Шпаркасе банке д.д. БиХ, број: 1995100057676259 угашен је
14. 10. 2015. године, а партија је по истом исказала стање средства на дан 31. 12. 2015.
године у износу од 785,00 КМ.
Погрешним исказивањем новчаних средстава, то јест стања на непостојећим
трансакционим рачунима, странка је прекршила одредбе члана 11. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.

(2) Промет готовине путем благајне три организациона дијела партије: Централе у Цазину,
Централе у Тузли и Општинског одбора у Цазину, није вршен на прописани начин нити
у складу са начелима благајничког пословања.
-

Полог готовинских новчаних средстава у благајну Централе партије у Тузли, Странка
демократске активности је евидентирала као пренос готовине из благајне Централе
партије у Цазину и благајне Општинског одбора у Цазину, иако су територијално веома
удаљени.
У пословним књигама и благајничким евиденцијама партија је евидентирала пренос
готовине 25. 9. 2015. године у износу од 3.800,00 КМ из благајне Централе странке у
Цазину у благајну Централе странке у Тузли и пренос готовине 23. 11. 2015. године из
благајне Општинског одбора Цазин у благајну Централе странке Тузла у износу од
1.000,00 КМ.

-

Полог готовинских новчаних средстава у благајну Централе у Цазину, Странка
демократске активности је евидентирала као пренос готовине из благајне Општинског
одбора у Цазину у износу од 13.300,00 КМ
У складу са принципима благајничког пословања и рачуноводственим прописима
пренос готовине у благајну се врши подизањем средства са трансакционог рачуна и то
истог организационог дијела, што се у пословним књигама евидентира кроз промет
прелазног рачуна новчаних средстава, промет трансакционог рачуна и промет благајне.
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(3) Исплата средства на име топлих оброка свих запослених у износу од 13.925,00 КМ и
превоза на посао у износу 3.000,00 КМ, евидентирана је кроз исплате из благајне
Централе у Цазину закључно са деветим мјесецом, а од десетог мјесеца кроз исплате из
благајне Централе у Тузли, иако су запослени у територијално удаљеним
организационим дијеловима партије.
(4) Странка демократске активности није успоставила тачне евиденције о трошковима
закупнине. Политичка партија је исплатила и у финансијском извјештају исказала
трошкове закупнине за 2015. годину у износу већем за 23.674,71 КМ, у односу на
уговорену цијену закупа. Истовремено код четири организациона дијела је исказала
закупнину у мањем износу за 2.094,80 КМ.
-

-

Код Кантоналног одбора А-СДА Унско-санског кантона партија је исказала трошак
закупнине пословног простора у износу од 30.600,00 КМ, док је према закљученом
уговору о закупу поменути трошак износио 12.000,00 КМ.
Код Централе странке у Тузли исказани су трошкови закупнине у износу од 20.809,11
КМ, док исти у складу са закљученим уговорима о закупу износили 17.327,60 КМ.
Код ОО А-СДА Какањ трошкови закупнине су исказани у већем износу за 540,00 КМ и
ОО А-СДА Велика Кладуша у износу већем за 1.053,00 КМ.
Трошак закупнине за општински простор, који је странци уз накнаду додијелила
Општина Зеница и општински простор Општине Живинице који, уз накнаду, користи
парламентрана група А-СДА, партија није исказала у финансијском извјештају.
Поменути трошкови износе 1.363,00 КМ.

(5) Код Централе А-СДА Тузла нису правилно класификовани трошкови услуга у износу од
19.997,76 КМ.
- Рачуноводствене услуге правног лица „Финком“ д.о.о., Тузла, у износу од 14.040,00 КМ
партија је исказала као стручне услуге, без навођења у коју сврху су исте обављене.
- Услуге лица овлашћеног за подношење финансијских извјештаја, у износу од 2.777,76
КМ партија је пријавила као накнаду по уговору о дјелу за стручне услуге, не наводећи
да је то услуга састављања финансијског извјештаја који се подноси Централној
изборној комисији БиХ и комуникација са службом за ревизију.
- Политичка партија је код овог организационог дијела пријавила трошкове услуга
истраживања и развоја у износу од 3.180,00 КМ. На основу рачуна Удружења за
пословну изврсност, Тузла, број: 0615 од 14. 3. 2015. године, којим је политичкој
странци фактурисана котизација за обуку пет кантона: Средњобосанског кантона,
Тузланског кантона, Зеничко-добојског кантона, Унско-санског кантона и Босанскоподрињског кантона, а имајући у виду чињеницу да је политичка партија у оквиру своје
организационе структуре навела само два кантонална одбора партије, Кантонални одбор
А-СДА Унско-санског кантона и Кантонални одбор А-СДА Зеничко-добојског кантона,
није могуће утврдити ко је корисник услуге, политичка партија или наведени кантони,
као органи извршне власти у Федерацији БиХ. Након што је партији достављен
прелиминарни извјештај ревизије са наведним налазом, партија је доставила Извјештај о
спроведеној обуци градских и општинских организација А-СДА у пет кантона
наведених на рачуну Удружења за пословну изврсност, Тузла.
(6) Странка демократске активности није у пословним књигама и финансијском извјештају
исказала стварне обавезе према добављачима. Политичка партија је исказала обавезе у
износу од 8.173,02 КМ, као дуговање према добављачима које је умањено за преплаћени
износ обавеза. На основу података из извјештаја партије, обавезе према добављачима на
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-

-

дан 31. 12. 2015. године износиле су 11.438,73 КМ и веће су за 3.265,71 КМ од оних које
је партија исказала.
У пословним књигама и финансијском извјештају политичка партија код 19 добављача
исказала је преплате, у укупном износу од 3.265,71 КМ, тако што је испред наведеног
износа обавезе ставила знак минус, што је непримјерено рачуноводственим начелима и
принципима књиговодства добављача.
Погрешним исказивањем обавеза, партија је прекршила одредбе члана 24. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Увидом у структуру добављача, код којих је партија исказала преплате, а међу којима
су: „БХ Телеком“, ЈП „Електродистрибуција“, ЈП „Водовод“ и ЈП „Гријање“, утврђено је
да нису у питању преплаћене обавезе, нити уплаћени аванси, већ су то књиговодствени
пропусти, односно политичка партија није евидентирала све рачуне за услуге које су
партији пружили добављачи, њих 19.
Да је партија правила књиговодствене пропусте, указује и чињеница да је у
финансијском извјештају код ОО А-СДА Цазин исказан трошак осталих услуга у
негативном износу (минусу) од 1.542,87 КМ, што би значило да је услуга, не само
извршена бесплатно, већ је странци и плаћено што је примила услугу.
3. САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БиХ – ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ (Код 1182)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Савез за бољу будућност БиХ –
Фахрудин Радончић се финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
42.252,42
2,54
9.120,00
0,55
50.094,00
3,02
0,00
0,00
0,00

0,00

16.022,88
1.496.806,60
0,00
46.533,88
1.660.829,78
0,00
1.660.829,78

0,96
90,13
0,00
2,80
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Савез
за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић прекршио одредбе члана 4. став (1),
члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) На основу пословних књига и финансијске документације политичке партије, те доказа
о ревизији прибављених из екстерних извора, утврђено је да значајан дио новчаних
средства партија није користила искључиво за остваривање циљева утврђених својим
програмом и статутом.
62

(1) Увидом у пословне књиге партије и благајничку документацију, утврђене су готовинске
исплате средстава из благајне централе партије, у износу 37.028,80 КМ за
нефактурисану закупнину, како партија наводи у својим пословним књигама.
На налозима благајне, партија је навела да су исплате извршене за закуп простора у
Јањи у износу од 2.200,00 КМ, Модричи у износу од 1.500,00 КМ, Томиславграду у
износу 3.000,00 КМ, Новом Граду у износу од 3.000,00 КМ, Хаџићима у износу од
2.400,00 КМ, Горажду у износу од 3.614,00 КМ, Теочаку у износу од 600,00 КМ, Сапни
у износу од 150,00 КМ, Јабланици у износу од 1.200,00 КМ, Јајцу у износу од 1.509,80
КМ, Доњем Вакуфу у износу од 3.385,00 КМ, Зворнику у износу од 3.600,00 КМ,
Старом Граду Сарајево у износу од 7.020,00 КМ и Стоцу у износу 3.850,00 КМ, без
навођења закуподаваца или лица којима су средства исплаћена.
Након прелиминарног извјештаја о прегледу годишњег финансијскох извјештаја за
2015. годину, у коме је указано на ове пропусте, политичка партија се огласила на
налазе ревизије, наводећи да је у питању исплата на име дуга по основу неплаћених
закупнина из претходних година, које је партија у јуну 2015. године, током ревизије
финансијског извјештаја за 2013. годину, без књиговодствених исправа унијела у своје
рачуноводствене евиденције са даном 31. 12. 2013. године, као трошак закупнине у
2013. години и разграничене расходе – нефактурисану закупнину, „да не би прекршила
неку од законских одредаба“, како је наведено у изјашњењу на прелиминарни извјештај
ревизије.
Након поменутог изјашњења политичка партија је 10. 8. 2017. године доставила копије
потврда на којима је уписала име и презиме лица која су примила средства и град
њиховог пребивалишта. Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије
БиХ, утврђено је да су на потврдама код три лица наведени нетачни подаци о
пребивалишту, а за лице којем су исплаћена средства у износу од 7.020,00 КМ на име
закупнине за „СББ Стари Град“, на основу потврде није могуће утврдити идентитет.
Физичка лица која је партија навела у благајничкој документацији, да су готовински
примила новчана средства у претходно наведеним износима, Централној изборној
комисији БиХ су доставила писане изјаве у којима наводе да им Савез за бољу
будућност БиХ – Фахрудин Радончић у 2015. години није исплатио средства на име
закупнине пословних простора.
Такође, битно је истаћи и то да су организациони дијелови Савеза за бољу будућност
БиХ – Фахрудин Радончић у општинама Јабланица, Хаџићи и Доњи Вакуф у 2013.
години користили пословне просторе, које су им поменуте општине додијелиле без
плаћања закупнине.
На основу наведеног утврђено је да је средства у износу од 37.028,80 КМ Савез за бољу
будућност БиХ – Фахрудин Радончићније исплатио лицима чија су имена наведена на
благајничким налозима, да средства нису исплаћена на име закупнине, што
недвосмислено указује на чињеницу да средства партија није утрошила за остваривање
циљева утврђених својим програмом и статутом.
(2) Политичка партија је за дневнице и путне трошкове исплатила средства из благајне у
износу од 31.088,26 КМ, те је исте у пословним књигама пријавила као дневнице и
путне трошкове у земљи.
Међутим, на путним налозима претежно су наведена путовања у Црну Гору, Хрватску и
Аустрију, односно градове Тиват, Загреб и Беч. На налозима нису наведена лица која је
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партија слала на службена путовања, иако су програмом утрошка средстава предвиђени
путни трошкови и дневнице само за лица запослена у странци. Такође, путне налоге
нису потписала лица која су примила средства за службени пут и обавила путовања,
нити исти садрже извјештај са службеног пута што указује на чињеницу да средства
нису исплаћена у сврху остваривања циљева утврђених програмом и статутом партије.
b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и финансијске
документације утврђено је да политичка партија у значајним аспектима није водила
пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, значајне готовинске
трансакције су спроведене и евидентиране на основу невјеродостојне и непотпуне
документације, евиденције о значајном дијелу расхода нису успостављене или су исте
неблаговремене и финансијски извјештај није попуњен у складу са Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
(1) Увидом у благајничку документацију централе политичке партије, утврђено је да је кроз
налоге благајне евидентирано четрнаест готовинских исплата, у укупном износу од
37.028,80 КМ, без вјеродостојних књиговодствених исправа. На благајничким налозима,
који су сачињени приликом исплата готовине, партија није навела лица којима су
средства исплаћена, нити је уз налоге приложила књиговодствене исправе као основ за
исплату средстава. Међутим, партија је након прелиминарног извјештаја ревизије, у
коме је указано на ове пропусте, доставила копије потврда, на којима је навела имена и
презимена лица која су преузела средства и градове њихових пребивалишта.
Проведеним ревизијским процедурама, односно након прибављених изјава од
физичких лица, која је партија навела у благајничкој документацији, утврђено је да
новчана средства из благајне партије нису исплаћена тим лицима.
Благајничке евиденције, као и стање благајне на дан 31. 12. 2015. године код централе
странке и 10 организационих дијелова партије, исказане су у износима, за које не
постоје новчани апоени.
(2) Политичка партија није исказала трошак закупнине свог организационог дијела у
Градачцу, иако је након прелиминарног извјештаја ревизије у коригованом
финансијском извјештају пријавила неновчану донацију Општине Градачац, у износу од
3.600,00 КМ. Непријављивањем овог трошка партија је прекршила одредбе члана 22.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
(3) Партија није успоставила евиденције о утрошку средства у износу од 59.895,40 КМ која
су исплаћена на приватне рачуне секретара и одговорних лица нижих организационих
дијелова партије, а намијењена су за финансирање партијских активности.
Од укупно исплаћених аконтација у износу од 103.704,16 КМ, за финансирање
партијских активности, од којих је 73.804,16 КМ исплаћено 2014. године и 29.900,00 КМ
2015. године, партија је 2015. године успоставила евиденције о утрошеним средствима
од 43.844,76 КМ. Иако се, у складу са одлукама о исплати аконтација, утрошак средства
правда сваког мјесеца, и то до 5 у мјесецу за претходни мјесец, уз подношење
извјештаја и рачуна за настале трошкове, политичка партија није успоставила
евиденције о утрошку средстава у износу од 59.895,40 КМ, нити је у финансијском
извјештају пријавила трошкове у том износу.
У недостатку доказа о утрошку средстава, иста су у пословним књигама исказана као
потраживања у износу од 59.859,40 КМ, чији је износ упитан с обзиром да пописна
комисија, састављена од два члана, није правилно извршила попис. Осим недовољног
броја чланова комисије, приликом пописа није усаглашено књиговодствено стање
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потраживања по основу аконтација, са стварним стањем новца који се на дан 31. 12.
2015. године налазио код секретара и других одговорних лица у нижим организационим
дијеловима партије, што потврђује чињеница да је политичка партија након
прелиминарног извјештаја ревизије, у коме је наведен пропуст у евиденцијама утрошка
средстава, дана 9. 8. 2017. године затражила од одговорних лица у организационим
дијеловима партије да потврде да су на дан 31. 12. 2015. године имали неутрошена
средства у износу који им је централа партије навела из књиговодствених евиденција.
Политичка партија у свом акту број: 284-3/17, који је Централној изборној конисији БиХ
достављен 10. 8. 2017. године, са дијелом претходно поменутих потврда, наводи да је
већи број секретара на годишњем одмору, те да ће, због кратког рока за доставу
документације, преостале потврде бити накнадно достављене, што потврђује чињеницу
да Савез за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић није успоставио тачне
евиденције о дијелу трошкова, нити новчаним средствима која је централа партије
исплатила челницима партије на приватне рачуне.
c) Без квалификовања мишљења скрећемо пажњу на старосну структуру обавеза, као и
обавезе партије према власнички повезаним правним лицима: Графичко-издавачкој
кући „ОКО“ д.д., Сарајево, „Авазу рото пресс“ д.о.о., Сарајево, „Авазу“ д.о.о., Сарајево
и „Алфи“ д.о.о., Сарајево.
(1) Политичка партија је у пословним књигама и финансијском извјештају пријавила
обавезе у износу од 1.093.916,64 КМ.
У структури обавеза новчане позајмице у износу од 490.000,00 КМ настале су у периоду
од 2010. до 2014. године.
Обавезе према добављачима износе 533.245,12 КМ, од којих је 97,55% настало прије
извјештајне 2015. године, такође, у периоду од 2010. до 2014. године.
(2) Обавезе Савеза за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић према власнички
повезаним правним лицима износе 855.806,84 КМ и то обавезе по основу новчаних
позајмица у износу од 480.000,00 КМ, док обавезе према тим лицима као добављачима
износе 375.806,84 КМ.
-

Увидом у старосну структуру обавеза према добављачима, утврђено је да су према
власнички повезаним добављачима обавезе настале прије извјештајне 2015. године, у
износу од 337.666,40 КМ и то: обавезе према Графичко-издавачкој кући „ОКО“ д.д.,
Сарајево 209.464,52 КМ, према „Аваз рото пресс“ д.о.о., Сарајево 60.026,89 КМ, према
Авазу д.о.о., Сарајево 56.006,28 КМ и према Алфи д.о.о., Сарајево 12.168,71 КМ.

-

Обавезе према правном лицу „ОКО“ Графичко-издавачка кућа у износу од 209.464,52
КМ, настале су: 2010. године 46.105,48 КМ; 2011. године 6.861,97 КМ; 2012. године
40.771,43 КМ; 2013. године 7.033,63 КМ и 2014. године 108.692,01 КМ.
Обавезе према правном лицу „Аваз рото пресс“ д.о.о., Сарајево, настале су 2013. године
у износу од 13.763,73 КМ и 2014. године у износу од 46.263,16 КМ.
Обавезе према Авазу д.о.о., Сарајево, у износу од 56.006,28 КМ и Алфи д.о.о., Сарајево,
у износу од 12.168,71 КМ настале 2014. године.
4. ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА (Код 440)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Партија демократског прогреса се
финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
30.815,61
5,29
24.535,84
4,21
2.850,00
0,49
2,41
0,00
0,00

0,00

21.945,73
501.679,53
0,00
707,25
582.536,37
0,00
582.536,37

3,77
86,12
0,00
0,12
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Партија демократског прогреса прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2),
члана 8. став (1) и став (4), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких
партија.
a) Партија демократског прогреса није у пословним књигама евидентирала неновчану
донацију по основу бесплатног коришћења пословног простора у Сребреници, чиме је
прекршила одредбу члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
-

Према подацима које је доставила Општина Сребреница, партија је користила, без
накнаде, пословни простор површине 13,68 м2, који је у својини Општине Сребреница.
Партија демократског прогреса је коришћењем пословног простора у својини Општине
Сребреница, без плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2015. годину.

-

Служба за ревизију је утврдила да прилог физичког лица у износу од 277,84 КМ који је
партија примила у готовом новцу у благајну партије, није уплаћен на трансакциони
рачун, што је супротно одредби члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких
партија.

b) Прегледом је утврђено да прилози физичких лица у укупном износу од 22.535,84 КМ и
правних лица у укупном износу од 2.850,00 КМ нису уплаћени на трансакционе рачуне
Главног одбора партије, чиме су прекршене одредбе члана 6. став (2) Закона о
финансирању политичких партија.
Партија демократског прогреса је у 2015. години примила прилоге физичких лица у
укупном износу од 24.535,84 КМ и прилоге правних лица у укупном износу од 2.850,00
КМ.
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Увидом у изводе са трансакционог рачуна Главног одбора партије, утврђено је да је на
овај трансакциони рачуну плаћен само прилог физичког лица у износу од 2.000,00 КМ
који чини приходе Главног одбора.
c) На основу обављеног прегледа финансијског извјештаја, утврђено је да је Партија
демократског прогреса примила прилог правног лица које је склопило уговор о јавним
набавкама услуга са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини
чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, у укупном износу од 100,20 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Партија је у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није
имала обавезу да плати) исказала неновчану донацију правног лица „Добој-инвест“ а.д.,
Добој у износу од 100,20 КМ.
Увидом у пословне књиге, утврђено је да је Партија демократског прогреса извршила
отпис обавеза према правном лицу „Добој-инвест“ а.д., Добој.
На основу података које је доставио Град Добој, утврђено је да је Град Добој током
2015. године имао склопљен уговор са правним лицем „Добој-инвест“ а.д., Добој о
пружању услуга израде Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“, укупне
вриједности од 17.116,00 КМ.
С обзиром да Партија демократског прогреса није имала обавезу да плати своје обавезе,
остварила је приходе по основу неновчане донације правног лица „Добој-инвест“ а.д.,
Добој, које је имало склопљен уговор о јавној набавци услуга са Градом Добој чија је
вриједност већа од 10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
-

Увидом у образац 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала
обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је Општински
одбор ПДП Добој исказао неновчане донације Општине Добој у износу од 237,91 КМ и
ОЈДП „Радио Добој“, Добој, у износу од 45,00 КМ.
Контролом пословних књига, утврђено је да је Партија демократског прогреса
извршила отпис обавеза према Општини Добој и „Радио Добој“ ОЈДП Добој, чиме је
супротно одредби члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких партија
остварила приходе у износу од 282,91 КМ.

d) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да Партија
демократског прогреса није водила потпуне евиденције о приходима, расходима и
обавезама, што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама члана 11. и члана
12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Странка није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину у
складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1) Партија није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала
приходе по основу неновчане донације и трошкове закупа пословног простора, чиме је
прекршила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.
(2) Контролом додатне финансијске документације, утврђено је да је Партија
демократског прогреса у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
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исказала трошкове закупа пословних простора у мањем износу у односу на уговорену
цијену закупа за сљедеће општинске одборе: Србац у износу од 600,00 КМ, Кнежево у
износу од 270,00 КМ и Невесиње у износу од 432,00 КМ.
С обзиром да партија није правилно исказала расходе у обрасцима 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) и обрасцу 4 (укупни расходи) годишњег
финансијског извјештаја, прекршила је одредбе члана 21. и 22. Правилника.
(3) Партија демократског прогреса није у обрасцу 5 (обавезе политичке партије)
годишњег финансијског извјештаја исказала све обавезе, чиме је прекршила одредбе
члана 24. Правилника.
-

Партија демократског прогреса је у обрасцу 5 исказала обавезе према Општини
Шамац у износу од 1.500,00 КМ. Увидом у податке које је доставила Општина
Шамац, односно Споразум о раскиду уговора о закупу пословног простора број:
01-122-115/15 од 21. 4. 2015. године, утврђено је да је уговор о закупу пословног
простора раскинут са 30. 4. 2015. године и да обавезе Партије демократског прогреса
по основу закупа на дан 20. 4. 2015. године износе 2.267,00 КМ.

-

У годишњем финансијском извјештају Партија демократског прогреса је исказала
обавезе према Општини Кнежево у износу од 1.220,00 КМ, док према подацима које је
доставила Општина Кнежево, обавезе партије на дан 31. 12. 2015. године износе
1.440,00 КМ.

-

Према подацима које је доставила Општина Невесиње, Партија демократског
прогреса није извршила плаћање закупнине за 2015. годину у износу од 432,00 КМ.
Имајући у виду обавезе које партија исказује према Општини Невесиње по почетном
стању на дан 1. 1. 2015. године у износу од 432,00 КМ, укупне обавезе партије према
овој општини на дан 31. 12. 2015. године износе 864,00 КМ.
Партија је, међутим, у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала обавезе у износу од 432,00 КМ.
5. НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК (Код 502)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Народна странка Радом за бољитак
се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
17.910,00
5,79
0,00
0,00
863,24
0,28
0,00

0,00

2.760,00
288.052,84
0,00
0,00
309.586,08
0,00
309.586,08

0,89
93,04
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Народна странка Радом за бољитак прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став
(3), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a)

Партија није у пословним књигама и финансијском извјештају евидентирала неновчане
донације по основу бесплатног коришћења пословних простора, чиме је прекршила
одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.

-

Општински одбор Народне странке Радом за бољитак, Завидовићи, користио је
пословни простор у својини Општине Завидовићи, површине 22,87 м2, без накнаде.
Општински одбор Народне странке Радом за бољитак, Јабланица, користио је пословни
простор у својини Општине Јабланица, површине 13,75 м2, без накнаде.
Општински одбор Народне странке Радом за бољитак, Хаџићи, на основу одлуке о
додијели на коришћење пословних просторија, користио је пословни простор Општине
Хаџићи, без накнаде.

-

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да је Народна странка Радом
за бољитак примила донацију од физичког лица, која прелази законом прописани
лимит, чиме је прекршила одредбе члана 6. став (3) Закона о финансирању политичких
партија. Контролом извода са трансакционог рачуна партије, утврђено је да је физичко
лице Младен Иванковић Лијановић уплатио донацију партији, дана 27. 5. 2015. године
у износу од 15.000,00 КМ, и иста прелази законом прописани лимит за 5.000,00 КМ.
c)

На основу обављеног прегледа утврђено је да Народна странка Радом за бољитак није
успоставила потпуне и тачне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама и
није финансијски извјештај поднијела у форми коју је прописала Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија (у даљем тексту:
Правилник).

-

Партија у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају, који је поднијела
Централној изборној комисији БиХ, није исказала неновчане донације по основу
коришћења пословних простора без накнаде у својини Општине Завидовићи, Општине
Јабланица и Општине Хаџићи нити је исказала трошкове закупа пословних простора,
чиме је прекршила одредбе члана 13, члана 18, члана 21. и члана 22. Правилника.

-

Општински одбор Странке Радом за бољитак, Тузла, користио је пословни простор
Града Тузла површине 68,87 м2 уз уговорену цијену мјесечног закупа од 80,34 КМ, тј.
964,08 КМ годишње. Партија је трошкове закупа исказала у износу од 883,74 КМ, што је
за 80,34 КМ мање у односу на уговорену цијену закупа.

-

Дана 20. 7. 2016. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је партији
упутила захтјев за достављање додатне документације за 2015. годину, којим је од
партије, поред осталог, затражено да достави изводе отворених ставки на дан 31. 12.
2015. године за сљедеће добављаче: „Холидеј Ин“, КЈП ЗОИ 84 Олимпијски центар
Сарајево, Хотел „Мујић“ д.о.о, „Лактат“ д.о.о., Посушје, „Cab Club“, Загреб, и „Вемос
компани“ д.д.
С обзиром да партија није поступила у складу са захтјевом Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине, то јест није доставила изводе отворених ставки за наведене
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добављаче, прекршила је одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких
партија, што указује да партија није вршила усклађивање својих обавеза на дан 31. 12.
2015. године, што је била дужна по основу Закона о рачуноводству и ревизији
Федерације БиХ.
6. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 008)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјаледомкратска партија Босне
и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
395.979,50
53.824,00
11.460,00
610.525,59

Структура
(%)
13,61
1,85
0,39
20,98

0,00

0,00

0,00
1.838.002,50
0,00
570,00
2.910.361,59
0,00
2.910.361,59

0,00
63,15
0,00
0,02
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став
(4), члана 8. став (1) и став (5), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
a) Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине није у пословним књигама
евидентирала неновчане донације по основу бесплатног коришћења пословних
простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
-

На основу акта Општине Босанска Крупа, број: 07-14-4501/16 од 16. 6. 2016.
године, утврђено је да је Општински одбор СДП БиХ Босанска Крупа користио, без
накнаде, просторије у својини Општине Босанска Крупа.

-

Увидом у уговор о давању на коришћење пословне просторије од 2. 10. 2013. године,
утврђено је да је у извјештајном периоду Општински одбор СДП БиХ Градачац
користио, без накнаде, просторије у својини Општине Градачац, површине 56,64 м2.

-

Према подацима које је доставила Општина Илијаш, утврђено је да је Општински одбор
СДП Илијаш користио, без накнаде, канцеларијски простор над којим право
располагања има Општина Илијаш, површине 33,8 м2.

70

-

Увидом у Одлуку о додјели на кришћење пословних просторија без накнаде број:
02-02-535-3/13-ВИ од 28. 3. 2013. године, утврђено је да је Општински одбор СДП БиХ
Јабланица користио пословни простор у својини Општине Јабланица, површине 21,15
м2, без накнаде.

-

Према подацима које је, на захтјев Централне изборне комисије БиХ, доставила
Општина Ново Сарајево, актом број: 03-14-2489/2016 од 22. 6. 2016. године, СДП БиХ је
користила простор површине 102,20 м² у својини Општине Ново Сарајево, без плаћања
накнаде.

-

Општински одбор СДП БиХ Кључ је на основу уговора о коришћењу простора II
дилетације Дома културе са Удружењем грађана „Кључки бисери“ из Кључа, користио
просторије Дома културе, површине 25 м2. Према подацима које је доставила Општина
Кључ, просторије које користе политичке партије су у својини ове општине, те су
додијељене Удружењу грађана „Кључки бисери“ из Кључа.
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је коришћењем пословних простора у
својини општина, без плаћања закупнине, примила неновчане донације које је у складу
са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија и
Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним
књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.

b) Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је, супротно одредби члана 8. став (1)
тачка г) Закона о финансирању политичких партија, остварила забрањену донацију од
удружења грађана које је финансирано јавним средствима.
Увидом у податке које је доставила Општина Кључ, актом број: 05-02-1665/16 од 10. 6.
2016. године, утврђено је да је Општина Кључ пословни простор зграде Дома културе
додијелила на коришћење Удружењу грађана „Кључки бисери“ из Кључа. Удружење
грађана „Кључки бисери“ из Кључа је Општинском одбору СДП БиХ Кључ додијелило
дио простора, површине 25,00 м2, на коришћење без накнаде.
На основу прикупљене документације, утврђено је да се Удружење грађана „Кључки
бисери“ из Кљјуча у току 2015. године финансирало јавним средствима.
c) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине издавањем имовине у Грачаници и
Добоју за које није доказала да посједује право својине у 2015. години, остварила
приход у износу од 1.700,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (5) Закона о
финансирању политичких партија.
-

СДП БиХ је издавањем пословних простора у Грачаници, за који не посједује
релевантне доказе о својини, остварила приходе у износу од 1.200,00 КМ.

-

Соцјалдемократска партија БиХ је у обрасцу 3-ц (приход од имовине) исказала приход
Општинског одбора СДП БиХ Добој од издавања пословног простора у износу од
500,00 КМ. Служба за ревизију је утврдила да је Општински одбор СДП БиХ Добој
остварио приход од издавања пословног простора који није у његовој својини и који
користи на основу уговора о закупу склопљеним са Градом Добој.
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d) Контролом финансијског извјештаја и увидом у пословне књиге партије, утврђено је да
партија није евидентирала све приходе и расходе у својим пословним књигама, те да
није у финансијском извјештају исказале све приходе, односно годишњи финансијски
извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11.
и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је доставила образац 3 (извори
финансирања) за партију и посебно организациони дио у Брчко дистрикту БиХ, чиме је
прекршила одредбе члана 7. став (2) и члана 13. Правилника.
На обрасцу 3 партија је исказала укупне приходе у износу од 2.883.605,16 КМ, док је на
истом обрасцу Општинског одбора СДП БиХ Брчко дистрикт БиХ исказала приходе у
износу од 26.756,43 КМ, тако да укупни приходи партије износе 2.910.361,59 КМ.
(2) Партија у пословним књигама није правилно евидентирала приходе из буџета и није
правилно попунила обрасце 3 (извори финансирања) и 3-ф (приходи из буџета)
финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.
- Партија није у пословним књигама и на обрасцу 3-ф исказала приходе из буџета
Општине Брод у износу од 1.096,0 КМ.
Према подацима које је доставила Општина Брод, средства из буџета Општине Брод у
износу од 1.096,00 КМ су уплаћена на трансакциони рачун Општинског одбора СДП
БиХ, Брод, број: 5520270001461888 – Хипо Алпе-Адриа банке.
Партија није на обрасцу 2 финансијског извјештаја исказала промет улаза, чиме је
прекршила одредбе члана 11. Правилника.
На обрасцу 3-ф финансијског извјештаја партија је исказала приходе из буџета Општине
Челић у износу од 600,00 КМ, односно мање од остварених за 847,06 КМ.
Увидом у податке које је доставила Општина Челић, актом број: 04-49-899/15 од 10. 1.
2017. године, утврђено је да су средства уплаћена Општинском одбору СДП БиХ,
Челић, у износу од 1.447,06 КМ на трансакциони рачун број: 1322200309625403.
Партија није на обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна партије)
исказала податке о почетном стању, промету и стању на дан 31. 12. 2015. године на
трансакционом рачуну број: 1322200309625403, чиме су прекршене одредбе члана 11.
Правилника.
(3) Контролом података са појединачних образаца 4.1 утврђено је да су укупни режијскоадминистративни и остали трошкови износили 3.313.520,08 КМ, док је партија на
збирном обрасцу 4 (укупни расходи партије) исказала режијско-административне и
остале трошкове у износу од 3.283.093,86 КМ.
-

7. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (Код 515)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Савез независних социјалдемократа
се финансирао из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
311.455,47
0,00
300,00
1.200,99

Структура
(%)
17,32
0,00
0,02
0,07

0,00

0,00

0,00
1.485.061,16
0,00
0,00
1.798.017,62
0,00
1.798.017,62

0,00
82,60
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Савез
независних социјалдемократа прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 8. став (4),
члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
a) Савез независних социјалдемократа није у пословним књигама евидентирао неновчане
донације по основу бесплатног коришћења пословних простора, чиме је прекршио
одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
-

Општински одбор Савеза независних социјалдемократа у Сребреници је, на основу
одлуке начелника Општине, без плаћања закупнине, користио пословни простор
површине 14,38 м2.

-

Општински одбор Савез независних социјалдемократа Пале је користио пословни
простор у својини „Удружења избјеглих и расељених лица“, Пале, без накнаде.
Савез независних социјалдемократа је коришћењем пословног простора у својини
Општине Сребреница и „Удружења избјеглих и раслјених лица“ Пале без плаћања
закупнине остварио неновчане донације, које је у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија и Законом о финансирању политичких
партија имао обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем
финансијском извјештају за 2015. годину.

b) На основу обављеног прегледа финансијских извјештаја, утврђено је да је Савез
независних социјалдемократа примио прилог правног лица које је склопило уговоре о
јавним набавкама радова са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и
Херцеговини чија је вриједост већа од 10.000,00 КМ, чиме је прекршио одредбе члана 8.
став (4) Закона о финансирању политичких партија.

73

Савез независних социјалдемократа је, дана 18. 5. 2015. године, примио прилог правног
лица „ЕХТА - Р“ д.о.о., Дервента, у износу од 300,00 КМ.
Према подацима које је доставило Министарство за избјеглице и расељена лица
Републике Српске, правно лице „ЕХТА - Р“ д.о.о., Дервента, током 2015. године имало
је два склопљена уговора о јавној набавци, чије су појединачне вриједности веће од
10.000,00 КМ, и то за набавку услуга извођења радова индивидуалних стамбених
јединица у Општини Брод укупне вриједности 77.325,55 КМ и у Општини Прњавор
укупне вриједности 36.486,99 КМ.
c) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Савез независних социјалдемократа није успоставио
потпуне и тачне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама нити је
годишњи финансијски извјештај попунио у складу са одредбама Правилника, чиме су
прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1) Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о
приходима и расходима и није правилно исказала приходе на обрасцу 3-е (неновчане
донације) и 3. (извори финансирања) и расходе у обрасцима 4. (укупни расходи
политичке партије) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) финансијског
извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13, 18, 21. и 22. Правилника.
-

Партија у годишњем финансијском извјештају није исказала неновчане донације по
основу коришћења пословних простора без накнаде у својини Општине Сребреница и
Удружења избјеглих и раселјених лица, Пале, чиме је прекршила одредбе члана 13,
члана 18, члана 21. и члана 22. Правилника.

-

На основу подата каје је доставила Општина Невесиње, утврђено је да је Савез
независних социјалдемократа у току 2015. године користио просторије у својини
Општине Невесиње, површине 10 м2, уз годишњу закупнину од 360,00 КМ. Партија у
пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове
закупа пословног простора у Општини Невесиње у износу од 360,00 КМ.

(2) На обрасцу 5. (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја партија није
исказала све своје обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
На основу података које је доставила Општина Невесиње, утврђено је да партија није
евидентирала у пословним књигама нити је исказала на обрасцу 5. обавезе по основу
закупа пословног простора према Општини Невесиње у укупном износу од 360,00 КМ,
чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
d) Савез независних социјалдемократа је учествовао на првим изборима за начелника
Општине Станари и за одборнике Скупштине Општине Станари који су одржани 1. 2.
2015. године.
У складу са одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, а према
подацима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, партија је могла да
потроши средства у износу од 4.765,80 КМ.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез независних
социјалдемократа је у сврху предизборне кампање за прве изборе у Општини Станари
утрошио средства у износу од 11.510,88 КМ, чиме је прекорачио дозвољени лимит на
трошкове кампање за 6.745,08 КМ.
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8. СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА – УМИРОВЉЕНИКА БиХ (Код 513)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја
умировљеника БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Странка

пензионера

–

Износ
Структура
(КМ)
(%)
84.127,96
60,91
0,00
0,00
300,00
0,22
32,70
0,02
0,00

0,00

2.461,20
51.204,16
0,00
0,00
138.126,02
0,00
138.126,02

1,78
37,07
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка пензионера – умировљеника БиХ прекршила одредбе члана 6. став (2), члана
8. став (1), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Општинска организације Странке пензионера – умировљеника БиХ Јабланица је дана
15. 1. 2015. године примила прилог Удружења пензионера/умировљеника Јабланица у
износу од 300,00 КМ, који је у финансијском извјештају исказала на обрасцу 3-б
(прилози правних лица).
На основу података које је доставила Општина Јабланица, утврђено је да се Удружење
пензионера/умировљеника Јабланица током 2015. године финансирало средствима из
буџета Општине Јабланица.
С обзиром да је Странка пензионера – умировљеника БиХ примила прилог удружења
које се финансирало јавним средствима, у укупном износу од 300,00 КМ, прекршила је
одредбе члана 8. став (1) тачка г. Закона о финансирању политичких партија.
С обзиром да је прилог Удружења пензионера/умировљеника Општине Јабланица
уплаћен на трансакциони рачун Општинске организације СП-У БиХ Јабланица, партија
је прекршила одредбу члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
b) Странка пензионера – умировљеника БиХ није водила евиденције о приходима,
расходима и обавезама, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона
о финансирању политичких партија.
Увидом у завршни рачун за 2015. годину утврђено је да је партија Агенцији за
финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д., Сарајево, поднијела извјештај на
нивоу политичке партије. Прегледом додатне финансијске документације, утврђено је
да партија није водила пословне књиге за општинске одборе, што је у супротности са
Законом о рачуноводству и ревизији Федерације БиХ.
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Странка пензионера –
умировљеника БиХ није попунила обрасце финансијског извјештаја у складу са
Правилником, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1) Контролом извода са трансакционог рачуна Главног одбора СП-У БиХ, утврђено је да
партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна политичке
партије) правилно исказала промет остварен током 2015. године. Партија је у обрасцу
2 навела сљедеће податке: промет улаза у износу од 106.259,73 КМ и промет излаза у
износу од 101.325,10 КМ. Увидом у изводе и пословне књиге утврђено је да је промет
улаза износио 106.623,98 КМ, а промет излаза 101.689,35 КМ.
-

Партија није правилно исказала ни податке о почетном стању и укупном промету
улаза на трансакционом рачуну Општинске организације СП-У БиХ Јабланица број:
1011510000048220. У финансијском извјештају партија је исказала почетно стање у
износу од 300,00 КМ и промет улаза у износу од 288,80 КМ. Према подацима из
извода са трансакционог рачуна, партија на дан 1. 1. 2015. године није имала новчаних
средстава на овом рачуну, док је укупан промет улаза у 2015. години износио 588,80
КМ.

(2) Увидом у налоге исплате ОО СП-У БиХ Доњи Вакуф, утврђено је да није извршен
обрачун и плаћање пореза и доприноса на накнаде за рад исплаћене предсједнику и
секретару овог организационог дијела партије у укупном износу од 2.900,00 КМ, те да
партија није у Завршном рачуну за 2015. годину и годишњем финансијском извјештају
исказала трошкове и обавезе по овом основу.
Такође, увидом у образац 4.1 Општинске организације СП-У БиХ Јабланица, утврђено
је да партија није исказала трошкове пореза и доприноса на накнаде за рад и присуство
сједницама у укупном износу од 330,00 КМ, што указује да партија није обрачунала
нити платила порез и доприносе на накнаде.
(3) Партија у обрасцима 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови) и 4 (расходи
политичке партије) годишњег финансијског извјештаја није адекватно исказала
трошкове закупа, чиме је прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
Увидом у додатну документацију, утврђено је да је партија трошкове закупа
пословних простора које су користиле општинске организације Бихаћ и Маглај
исказала у мањем износу у односу на уговорену цијену закупа за 208,56 КМ, односно
300,00 КМ.
(4) Увидом у образац 5.2 (Остале обавезе) финансијског извјештаја, утврђено је да партија
није правилно исказала обавезе према Граду Бихаћ, чиме је прекршила одредбе члана
24. Правилника. Према подацима које је доставио Град Бихаћ, обавезе партије на дан
31. 12. 2015. године износе 441,89 КМ. Партија је, међутим, исказала обавезе у износу
од 291,90 КМ.
С обзиром да партија није евидентирала све расходе, тако ни обавезе нису исказане у
финансијском извјештају на дан 31. 12. 2015. године.
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9. ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (Код 279)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Партија уједињених пензионера се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
570,00
1,30
1.197,00
2,72
3.930,00
8,96
0,00
0,00
0,00

0,00

1.619,28
36.544,09
0,00
0,00
43.860,37
0,00
43.860,37

3,70
83,32
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Партија уједињених пензионера прекршила одредбе члана 8. став (1) и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
a) Партија уједињених пензионера је примила прилоге удружења која су се финансирала
јавним средствима, у укупном износу од 3.930,00 КМ, чиме су прекршене одредбе члана
8. став (1) тачка г. Закона о финансирању политичких партија.
Партија уједињених пензионера је током 2015. године примила донације Удружења
пензионера Требиње у износу од 1.800,00 КМ и Удружења пензионера Градишка у
износу од 2.130,00 КМ, које су у финансијском извјештају исказане на обрасцу 3-б
(прилози правних лица).
На основу прикупљене документације, утврђено је да су се удружења пензионера
Требиње и Градишка финансирала јавним средствима.
b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Партија уједињених пензионера годишњи финансијски
извјештај није попунила у складу са одредбама Правилника, чиме су прекршене одредбе
члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Партија уједињених пензионера је на обрасцима 3-а (прилози физичких лица)
општинских одбора Костајница, Вишеград и Братунац исказала примљене чланарине
од четири члана у укупном износу од 570,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 14.
Правилника.
(2) Партија уједињених пензионера није у годишњем финансијском извјештају правилно
исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 19. Правилника.
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Партија уједињених пензионера је на обрасцу 3-ф (приходи из буџета) Главног одбора
ПУП исказала уплате из Трезора РС у износу од 260,80 КМ.
Контролом промета на извод, а са трансакционог рачуна број: 5510010000356892 код
Уникредит банке утврђене су уплате из Трезора Републике Српске за одборника
партије у износу од 260,80 КМ.
Наведена уплата представља донацију физичког лица и као таква требала је да у
финансијском извјештају буде исказана на обрасцу 3-а (прилози физичких лица), а не
на обрасцу 3-ф.
10. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 074)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјалистичка партија се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде ( 3-г )
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
16.990,05
3,89
25.740,38
5,89
17.990,00
4,12
844,22
0,19
0,00

0,00

24.261,65
351.221,55
0,00
0,00
437.047,85
0,00
437.047,85

5,55
80,36
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Социјалистичка партија прекршила одредбе члана 8. став (4), члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
a) Служба за ревизију је утврдила да је Социјалистичка партија примила прилоге у
укупном износу од 6.876,65 КМ од правних лица која су склопила уговоре о јавним
набавкама радова са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини
чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4)
Закона о финансирању политичких партија.
(1) Општински одбор СП Модрича је примио прилог правног лица „Дрвопрерада – Ђурић“
д.о.о., Дервента, у износу од 2.000,00 КМ.
На основу података које је доставио Град Добој утврђено је да је правно лице
„Дрвопрерада – Ђурић“ д.о.о., Дервента, током 2015. године имало склопљен уговор о
извођењу радова на завршетку одбрамбеног насипа у Барама са Градом Добој.
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(2) Партија је на обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није
имала обавезу да плати) исказала неновчану донацију правног лица „Валек-Комерц“
д.о.о., Бањалука у виду бесплатног рекламног материјала у износу од 2.626,65 КМ.
Увидом у податке које је доставио Град Приједор утврђено је да је правно лице „ВалекКомерц“ д.о.о., Бањалука током 2015. године имало склопљен Уговор о извођењу
радова са Градом Приједор.
(3) Општински одбор СП Брчко примио је прилог правног лица „Екватор“ д.о.о., Бањалука
у износу од 2.250,00 КМ.
Служба за ревизију је утврдила да је правно лице „Екватор“ д.о.о., Бањалука, током
2015. године имало склопљен уговор са Министарством финансија РС – Пореска управа
РС.
b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације утврђено је да Социјалистичка партија није успоставила потпуне и тачне
евиденције о својим расходима и обавезама, није доставила комплетну тражену додатну
документацију нити је годишњи финансијски извјештај попунила у складу са одредбама
Правилника, чиме су прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
(1) Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне и благовремене
евиденције о расходима, односно трошкове је евидентирала у моменту плаћања
обавеза, што као резултат има погрешно исказане трошкове и обавезе у пословним
књигама и обрасцима финансијског извјештаја, чиме су прекршене одредбе члана 21. и
члана 22. Правилника.
-

Партија је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) Градског
одбора СП Добој исказала трошкове закупа пословног простора у износу од 800,00 КМ,
што је за 3.400,00 КМ мање у односу на уговорену цијену закупа.
Градски одбор СП Добој је на основу уговора о закупу пословних просторија са
физичким лицем, користио пословни простор уз уговорену цијену мјесечног закупа од
350,00 КМ, односно годишњи закуп за 2015. годину у износу од 4.200,00 КМ.
Такође, увидом у пословне књиге утврђено је да је партија трошкове закупа пословног
простора у Добоју евидентирала у износу од 978,26 КМ, односно у мањем износу за
3.221,74 КМ, чиме је и укупне расходе исказала мање за наведени износ.

-

Увидом у уговоре о закупу пословних просторија и обрасце годишњег финансијског
извјештаја, утврђено је да партија у финансијском извјештају није исказала трошкове
закупа за просторије које су користили сљедећи одбори: Брод у износу од 845,00 КМ,
Шамац у износу од 600,00 КМ, Теслић у износу од 465,48 КМ и Невесиње у износу од
432,00 КМ.
Партија, такође, није у обрасцу 5 исказала обавезе према закуподавцима на дан 31. 12.
2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.

(2) Пословне књиге Социјалистичке партије нису вођене у складу са акруалном основом
по којој се приходи и расходи признају у моменту настанка, а не у моменту плаћања,
односно наплате, што као резултат има погрешно исказане расходе партије у
пословним књигама и годишњем финансијском извјештају.
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Увидом у рачуне добављача „Студио дизајн“ д.о.о., Бањалука и Центар за
професионалну рехабилитацију и запошљавање а.д., Бањалука, утврђено је да је Главни
одбор партије трошкове настале по основу кампање за Опште изборе 2014. године у
укупном износу од 15.496,65 КМ евидентирао у пословним књигама и исказао у
годишњем финансијском извјештају за 2015. годину као трошкове текућег периода.
11. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ (Код 090)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка демократске акције се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
95.542,93
532.949,73
25.150,00
61.736,60

Структура
(%)
2,36
13,16
0,62
1,52

0,00

0,00

22.377,69
3.285.974,87

0,55
81,15
0,00
0,63
100,00
0,00
100,00

25.631,54
4.049.363,36
0,00
4.049.363,36

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка демократске акције прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2),
члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија и члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
a) Странка демократске акције није у пословним књигама евидентирала неновчане
донације по основу бесплатног коришћења пословних простора, чиме је прекршила
одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
-

На основу акта Општине Босанска Крупа, број: 07-14-4501/16 од 16. 6. 2016. године,
утврђено је да је Странка демократске акције користила, без накнаде, просторије у
својини Општине Босанска Крупа, површине 42,40 м2.

-

Увидом у Уговор о давању на коришћење пословне просторије, број: 08/2-31-2558/13 од
20. 9. 2013. године, утврђено је да је у извјештајном периоду Општински одбор Странке
демократске акције Градачац користио, без накнаде, просторије у својини Општине
Градачац, површине 56,64 м2.

-

Према подацима које је доставила Општина Хаџићи, Странка демократске акције је
током 2015. године користила просторије ове општине, без накнаде.
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-

Општински одбор СДА Фојница је на основу Одлуке о додјели на коришћење
пословних просторија, број: 01-05-658-2/02 од 31. 12. 2002. године, користио без
накнаде пословну просторију Општине Фојница, површине 26,78 м2.

-

На основу акта Општине Јабланица, број: 01-25-4-1858/16 од 13. 6. 2016. године,
утврђено је да је Странка демократске акције користила без накнаде пословни простор у
својини Општине Јабланица, површине 25,35 м2.

-

Увидом у уговор о уступању просторија на коришћење од 7. 9. 2009. године, утврђено је
да Странка демократске акције користи, без накнаде, просторије у својини Општине
Фоча – Устиколина, површине 62,89 м2.

-

На основу акта Општине Илијаш, број: 04/1-14-1535/16 од 20. 6. 2016. године, утврђено
је да је Странка демократске акције у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2015. године користила,
без накнаде, простор над којим право располагања има Општина Илијаш, површине
37,96 м2.

-

Према подацима које је на захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
доставила Општина Ново Сарајево, актом број: 03-14-2489/2016 од 22. 6. 2016. године,
Странка демократске акције је користила простор површине 81,40 м² у својини
Општине Ново Сарајево, без плаћања накнаде.

-

На основу података које је доставила Странка демократске акције, утврђено је да
Општински одбор СДА Стари Град користи просторије у згради Општине Стари Град
без накнаде.
Странка демократске акције је коришћењем пословних простора у својини општина, без
плаћања закупнине, примила неновчане донације, које је у складу са Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија и Законом о финансирању
политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у
годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.

b) Странка демократске акције је у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину
исказала прилоге физичких лица у укупном износу од 532.949,73 КМ и прилоге правних
лица у укупном износу од 25.150,00 КМ.
Увидом у изводе са трансакционих рачуна централе партије, утврђено је да су на ове
трансакционе рачуне уплаћени прилози физичких лица који чине приходе централе
Странке демократске акције у укупном износу од 132.712,35 КМ.
На основу наведеног, утврђено је да прилози физичких лица у износу од 400.237,38 КМ
и прилози правних лица у износу од 25.150,00 КМ нису уплаћени на трансакционе
рачуне централе ове партије, што је супротно одредби члана 6. став (2) Закона о
финансирању политичких партија.
c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и додатне финансијске документације,
утврђено је да Странка демократске акције није правилно евидентирала приходе,
расходе и обавезе у пословним књигама и није обрасце годишњег финансијског
извјештаја попунила у складу са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Странка демократске акције не води правилне и потпуне евиденције о основним
средствима. Контролом прихода од издавања аутомобила у закуп, утврђено је да у
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пословним књигама није евидентирано основно средство – аутомобил који је у својини
Кантоналног одбора СДА Ливно. Служба за ревизију је утврдила да је партија у 2014.
години искњижила аутомобил из пословних књига, који је амортизован и има
књиговодствену вриједност 0,00 КМ, али је био у употреби у 2015. години.
(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да је партија пословне
догађаје настале у 2012. години евидентирала у пословним књигама за 2015. годину.
Увидом у налог за књижење из 2015. године, утврђено је да је партија, дана 5. 1. 2015.
године, у пословним књигама за 2015. годину евидентирала прилоге физичких лица у
укупном износу од 50.000,00 КМ, набавку пословног простора у Зворнику и промет
остварен путем благајне РО СДА Зворник, што је утврђено у Извјештају о ревизији за
2014. годину.
Такође, Служба за ревизију је утврдила да је Општински одбор СДА Велика Кладуша
извршио улагање у адаптацију пословног простора у својини правног лица
„Агрокомерц“ д.д., Велика Кладуша, у износу од 14.750,00 КМ, а који користи по
основу уговора о закупу. Увидом у изјаве физичких лица које су достављене 15. 8. 2017.
године, утврђено је да је 7 физичких лица финансирало адаптацију пословног простора,
то јест дали су неновчане донације партији ранијих година.
Партија је приходе по основу неновчаних донација евидентирала у својим пословним
књигама за 2015. годину, те је у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину
исказала као остале приходе, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 18.
Правилника.
(3) Странка демократске акције није у обрасцима годишњег финансијског извјештаја
правилно исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 19.
Правилника.
-

Партија је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала приходе из буџета Општине
Шамац у износу од 948,00 КМ.
Увидом у податке које доставила Општина Шамац утврђено је да су из буџета ове
општине Странци демократске акције уплаћена средства у износу од 2.212,00 КМ, од
чега је 948,00 КМ уплаћено на трансакциони рачун РО СДА Сјеверна Босна број:
3389002209401117, док је 1.264,00 КМ уплаћено на трансакциони рачун број:
1613000035605554.
Служба за ревизију је утврдила да партија у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакционих рачуна политичке партије) годишњег финансијског извјештаја није
исказала наведени трансакциони рачун.

-

У обрасцу 3-ф годишњег финансијског извјештаја исказани су приходи из буџета
Тузланског кантона у износу од 59.376,96 КМ, што је за 23.344,95 КМ мање у односу на
остварене приходе.
Према подацима које је доставио Кантон Тузла, Кантоналном одбору СДА Тузла су у
току 2015. године уплаћена средства у износу од 82.721,91 КМ.

-

Увидом у податке које је доставио Град Тузла, утврђено је да су из буџета Града Тузла
исплаћена средства ОО СДА Тузла у износу од 87.196,21 КМ. Странка демократске
акције је, међутим, у обрасцу 3-ф исказала приходе из буџета Града Тузла у износу од
76.838,58 КМ.
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-

У годишњем финансијском извјештају партија је исказала приходе из буџета Општине
Доњи Вакуф у износу од 6.926,65 КМ. Увидом у податке које је доставила Општина
Доњи Вакуф, утврђено је да су из буџета ове општине издвојена средства у износу од
7.751,65 КМ, од чега је 6.926,65 КМ уплаћено на трансакциони рачун, док су средства у
износу од 825,00 КМ уплаћена на име закупнине пословног простора.

(4) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да партија није правилно
исказала трошкове закупа пословних простора и обавезе по истом основу, чиме је
прекршила одредбе члана 21, 22. и 24. Правилника.
Увидом у уговоре о закупу пословних просторија и обрасце годишњег финансијског
извјештаја, утврђено је да је партија у финансијском извјештају исказала трошкове
закупа у мањем износу у односу на уговорену цијену закупа за просторије које су
користили Градски одбор СДА Мостар у износу од 18.614,40 КМ и општински одбори:
Горажде у износу од 3.254,40 КМ, Приједор у износу од 3.000,00 КМ, Јања у износу од
750,00 КМ, Велика Кладуша у износу од 408,00 КМ, Добој Југ у износу од 1.050,00 КМ,
Добој Исток у износу од 420,00 КМ, Доњи Вакуф у износу од 1.980,00 КМ и Нови
Травник у износу од 720,00 КМ.
С обзиром да партија није исказала све трошкове закупа пословних простора, тако ни
обавезе партије према закуподавцима на дан 31. 12. 2015. године нису исказане у
годишњем финансијском извјештају и пословним књигама.
(5) Странка демократске акције није у годишњем финансијском извјештају правилно
исказала трошкове кампање, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.
Увидом у Главну књигу ОО СДА Живинице утврђено је да су трошкови кампање за
Пријевремене изборе за начелника Општине Живинице износили 1.945,00 КМ, док је
партија у обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде) исказала трошкове кампање у износу од
1.275,50 КМ.
(6) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да Странка демократске
акције није извршила усаглашавање обавеза са добављачима на дан 31. 12. 2015. године
као и да у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) није исказала тачне податке о
обавезама на дан 31. 12. 2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
-

Увидом у годишњи финансијски извјештај утврђено је да партија није исказала обавезе
централе СДА по основу бруто плата, уговора о дјелу и остале обавезе у укупном
износу од 603.981,86 КМ, као ни обавезе осталих организационих дијелова партије по
истом основу. Партија је у обрасцу 5 исказала само обавезе партије по основу позајмица
и обавезе према добављачима.

-

Увидом у бруто биланс КО СДА Ливно утврђено је да овај одбор има обавезе према
добављачима „Босна сунце осигурање“ у износу од 1.100,91 КМ и „Босна Сапна“ у
износу од 2.100,92 КМ, те обавезе по основу бруто плата у износу 2.037,44 КМ. Партија
је, међутим, у обрасцу 5 исказала само обавезе КО СДА Ливно према добављачу „Босна
сунце осигурање“ и то у износу од 3.201,83 КМ.

-

Увидом у изводе отворених ставки на дан 31. 12. 2015. године, утврђено је да централа
Странке демократске акције у својим пословним књигама исказује обавезе према
добављачима: „Холидеј ин“, „Центротранс“ и „Лутрија БиХ“ у већем износу у односу
на потраживања ових добављача од партије.
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Према подацима које је доставио „Холидеј ХТД“ д.о.о. у стечају, обавезе Општинског
одбора СДА Ново Сарајево на дан 1. 1. 2016. године, односно 31. 12. 2015. године
износе 1.000,00 КМ. Централа СДА, међутим, у својим пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказује обавезе према овом добављачу у износу од 11.849,80
КМ.
Увидом у Извод отворених ставки на дан 22. 12. 2015. године, утврђено је да централа
Странке демократске акције има обавезе према добављачу „Центротранс“ у износу од
3.639,00 КМ, док је партија у пословним књигама и обрасцу 5 исказала обавезе према
овом правном лицу у износу од 21.800,00 КМ.
Централа СДА је у годишњем финансијском извјештају исказала обавезе према
добављачу „Лутрија БиХ“ у износу од 28.549,88 КМ. Увидом у Извод отворених ставки
на дан 31. 12. 2015. године, утврђено је да Странка демократске акције има обавезе
према овом добављачу у износу од 27.436,72 КМ.
-

Осим наведеног, утврђено је да партија није у годишњем финансијском извјештају
правилно исказала обавезе према добављачима ТД „Маркети“ д.д., КЈКП „Скендерија“
и Општини Градачац.

d) Странка демократске акције је учествовала на пријевременим изборима за начелнике
општина Живинице, Калесија и Фојница.
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, политичка партија за потребе
изборне кампање не смије потрошити више од 0,30, односно 0,20 КМ по бирачу у
сваком изборном кругу, а према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ.
-

Странка демократске акције је, према подацима Централне изборне комисије БиХ, а на
основу броја бирача, у сврху изборне кампање за Пријевремене изборе за начелника
Општине Живинице могла потрошити средства у износу од 16.088,40 КМ. Према
подацима из Главне књиге ОО СДА Живинице за потребе кампање утрошена су
средства у износу од 1.945,00 КМ.

-

Странка демократске акције је у сврху изборне кампање за Пријевремене изборе за
начелника Општине Калесија могла потрошити средства у износу од 9.726,30 КМ.
Према подацима из Главне књиге ОО СДА Калесија за потребе изборне кампање
утрошена су средства у износу од 577,98 КМ.

-

Према подацима Централне изборне комисије БиХ, а на основу броја бирача, у сврху
изборне кампање за Пријевремене изборе за начелника Општине Фојница Странка
демократске акције је могла потрошити средства у износу од 3.162,00 КМ. Увидом у
Главну књигу и документацију коју је доставио ОО СДА Фојница, утврђено је да су за
потребе изборне кампање за Пријевремене изборе за начелника Општине Фојница
утрошена средства у износу од 4.469,94 КМ, чиме су прекршене одредбе члана 15.10
Изборног закона БиХ.
12. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 018)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска демократска странка се
финансирала из сљедећих извора:

84

Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи одимовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
311.158,25
20,71
14.860,00
1,14
3.870,00
0,26
17.791,58
1,18
0,00

0,00

25.361,91
1.120.801,47
0,00
8.708,65
1.502.551,86
0,00
1.502.551,86

1,69
74,44
0,00
0,58
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да Српска
демократска странка прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.10 став (2) Изборног
закона Босне и Херцеговине.
a) У финансијском извјештају партија није пријавила неновчану донацију коју је остварила
коришћењем без накнаде пословног простора у општини Сребреница.
Општина Сребреница је, на захтјев Централне изборне комисије БиХ, доставила акт,
број: 01-014-229/15 од 14. 6. 2016. године, у коме наводи да је на основу одлуке
начелника Општине, Српској демократској странци додијељен пословни простор,
површине 15,4 м2,на коришћење без накнаде.
У складу са одредбом из члана 5. став (4) Закона, политичка партија је била дужна
успоставити евиденцију о наведеном добровољном прилогу, те исти пријавити у
финансијском извјештају.
b) Прегледом је утврђено да партија у пословним књигама и финансијском извјештају није
успоставила потпуне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама и годишњи
финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Партија није евидентирала неновчану донацију по основу коришћења без накнаде
пословног простора у Сребреници нити је исказала трошак закупнине за тај
организациони дио, чиме је прекршила одредбе члана 18. и члана 22. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
(2) Приход из буџета партија није исказала у скаду са чланим 19. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија. У обрасцу 3-ф (приходи из буџета),
осим што није наведен број и датум одлуке, у складу са којом су партији исплаћена
средства, нису наведени ни нивои власти од којих је Српска демократска странка
остварила приход у износу од 694.889,61 КМ. Увидом у финансијску документацију и
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ревизијске доказе прибављне из екстерних извора, утврђено је да је партија остварила
приход из буџета Републике Српске у износу од 643.389,61 КМ и буџета Босне и
Херцеговине у износу 51.500,00 КМ.
(3) У финансијском извјештају партија није исказала тачан износ прихода који је остварила
из буџета Општине Љубиње.
Партија је пријавила приход у износу од 231,48 КМ. Према подацима Општине, поред
уплате у износу од 231,48 КМ, за Српску демократску странку Општина је платила
електричну енергију у износу од 475,20 КМ, па је партија из буџета ове општине
остварила приход у износу од 706,68 КМ. Партија у пословним књигама и
финансијском извјештају није исказала ни трошкове електричне енергије у износу од
475,20 КМ.
(4) Српска демократска партија у финансијском извјештају није исказала обавезе на начин
како је прописала Централна изборна комисија БиХ, чиме је прекршила одредбе члана
24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка б) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-2 (Остале обавезе) партија је имала обавезу да унесе
податаке о називу повјериоца, датуму настанка сваке обавезе и износ обавезе на дан
31. 12. 2015. године.
- Српска демократска странка је у финансијском извјештају пријавила обавезе на дан
31. 12. 2015. године у износу од 473.551,54 КМ, без навођења датума настанка обавеза.
Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да је знатан дио њих настао у ранијим
годинама, односно прије извјештајне 2015. године.
- Партија је на дан 31. 12. 2015. године исказала обавезе према Општини Невесиње у
износу од 1.696,32 КМ, од чега су обавезе из година које су претходиле извјештајној у
износу од 1.272,24 КМ, обавезе према Општини Гацко у износу од 840,00 КМ, од чега је
480,00 КМ обавеза из ранијих година, и обавезу према Заједници етажних власника –
Добој у износу од 6.704,32 КМ, за које је на основу доказа из екстерних извора утврђено
да су непостојеће.
c) Српска демократска странка је учествовала на пријевременим изборима за начелника
Општине Милићи и начелника и одборнике Општине Станари.
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, политичка партија за потребе
изборне кампање не смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ по бирачу у сваком
изборном кругу, а према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ.
Српска демократска странка је, према подацима Централне изборне комисије БиХ, а на
основу броја бирача, у сврху изборне кампање за Пријевремене изборе за начелника
Општине Милићи могла потрошити средства у износу од 2.548,20 КМ, а у сврху
изборне кампање за Пријевремене изборе за начелника и одборнике Општине Станари
4.765,80 КМ.
Према подацима које је политичка партија исказала у пословним књигама и
финансијском извјештају, за финансирање изборне кампање за начелника Општине
Милићи утрошила је средства у износу од 3.389,55 КМ, чиме је прекорачила законом
прописани лимит за 841,35 КМ.
За финансирање изборне кампање за начелника и одборнике Општине Станари
потрошила је 8.647,50 КМ, те је прекорачила законом прописани лимит за 3.881,70 КМ.
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13. СТРАНКА ДИЈАСПОРЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1190)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка дијаспоре Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
69.876,75
0,00
0,00
69.876,75
0,00
69.876,75

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да је
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став (1), члана
11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Странка дијаспоре Босне и
Херцеговине није донијела програм утрошка средстава за 2015. годину.
Такође, утврђено је да су финансијска средства обезбијеђена за рад политичке партије из
буџета исплаћивана готовином, путем благајне, на основу невјеродостојне и непотпуне
документације.
С обзиром да је средства која је обезбиједила из буџета, политичка партија користила
без програма утрошка средстава, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о
финансирању политичких партија, који прописује да партија финансијска средства из
члана 3. став (1) овог закона може користити искључиво за остваривање циљева
утврђених својим програмом и статутом.
b) Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није у годишњем финансијском извјештају
исказала све приходе, расходе и обавезе, није правилно водила благајничко пословање и
није извршила усклађивање обавеза са добављачима, чиме је прекршила
рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија. Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2015. годину попунила у складу са чланом 12. став (3) овог
закона и Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија – у
даљем тексту: Правилник. Партија није, у складу са захтјевом Централне изборне
комисије БиХ, доставила додатну документацију, што је супротно одредбама члана 12.
став (5) Закона о финансирању политичких партија.
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(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да подаци о укупним
приходима и расходима Странке дијаспоре Босне и Херцеговине исказани у обрасцима
3 (извори финансирања) и 4 (расходи политичке партије) не одговарају подацима из
биланса успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године.
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине је у годишњем финансијском извјештају
исказала укупне приходе у износу од 69.876,75 КМ и укупне расходе у износу од
62.756,71 КМ, док је у билансу успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године
евидентирала укупне приходе у износу од 70.687,00 КМ и укупне расходе у износу од
56.366,00 КМ.
(2) Странка дијаспоре Босне и Херцеговине у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакционих рачуна политичке партије) годишњег финансијског извјештаја није
исказала тачне податке о промету оствареном путем трансакционог рачуна број:
1376206006329107, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
-

Странка дијаспоре Босне и Херцеговине је у обрасцу 2 исказала податке о промету на
трансакционом рачуну број: 1376206006329107 код „Моја банка“, Сарајево, и то:
почетно стање 0,00 КМ, промет улаза 50.563,09 КМ, промет излаза 50.200,77 КМ и
салдо на дан 31. 12. 2015. године у износу од 362,32 КМ. Контролом извода са
трансакционог рачуна утврђено је да је почетно стање износило 5,38 КМ, промет улаза
50.563,09 КМ, промет излаза 50.200,77 КМ и салдо на дан 31. 12. 2015. године у износу
од 367,70 КМ.

-

Политичка партија у пословним књигама и финансијском извјештају није пријавила
трансакциони рачун број: 1376206006844274 који је према подацима Централне банке
БиХ активан од 25. 8. 2015. године.
Током прегледа финансијског извјештаја за 2015. годину, Странка дијаспоре Босне и
Херцеговине није доставила изводе са овог трансакционог рачуна, нити било које
податке о његовом промету.
У складу са одредбама члана 11. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија, Странка дијаспоре Босне и Херцеговине је имала обавезу да
пријави све трансакционе рачуне и њихов промет у извјештајном периоду.

(3)

Увидом у додатну финансијску документацију утврђено је да су готовином, путем
благајне, исплаћена средства у износу од 95.190,66 КМ, те да су трансакције
спроведене и евидентиране на основу невјеродостојне и непотпуне документације.
Промет готовине путем благајне централе Странке дијаспоре Босне и Херцеговине
није вршен на прописани начин, нити у складу са начелима благајничког пословања.
Увидом у благајничке извјештаје централе Странке дијаспоре Босне и Херцеговине за
период 1. 1 – 31. 7. 2015. године, утврђено је да благајнички извјештаји и налози за
исплату нису одобрени од овлашћеног лица у политичкој партији, није их потписло
лице које је исплатило средства политичке партије нити су се потписла лица која су
примила новчана средства.
Такође, увидом у благајничку документацију централе Странке дијаспоре Босне и
Херцеговине, утврђено је да су на налозима благајне евидентиране готовинске исплате
у износу од 50.642,15 КМ закључно са 30. 11. 2015. године, у оквиру којих: исплате за
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путне трошкове у износу од 3.292,15 КМ, а остале исплате у износима од 31.450,00 КМ
за материјалне трошкове РО СД БиХ, Горажде, 10.000,00 КМ за материјалне трошкове
РО СД БиХ, Сарајево, и исплата од 5.900,0 КМ за материјалне трошкове РО СД БиХ
Бихаћ. Партија током обављања прегледа годишњег финансијског извјештаја није
доставила рачуне нити другу документацију за исплаћена средства регионалним
одборима партије, нити је доставила дневнике благајне за регионалне одборе СД БиХ
Горажде, СД БиХ Сарајево и СД БиХ Бихаћ.
Контролом је, такође, утврђено да је партија налогом за исплату од 29. 7. 2015. године,
без броја, исплатила путни налог Нагибу Хаџићу у износу од 616,20 КМ, и то за
трошкове 9 дневница 225,00 КМ и за коришћење аутомобила 391,00 КМ. Служба за
ревизију је утврдила да је обрачун овог путног налога извршен дана 31. 12. 2015.
године и то за службено путовање у периоду од 1. до 10. августа 2015. године, што
указује да партија није правилно водила благајничке евиденције, односно да је исплате
из благајне документовала накнадно.
(4) Партија није правилно попунила обрасце 3 (извори финансирања) и 3-ф (приходи из
буџета) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 19.
Правилника.
-

Контролом пословних књига и годишњег финансијског извјештаја утврђено је да
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није у обрасцу 3 исказала остале приходе у
износу од 810,80 КМ.

-

Странка дијаспоре Босне и Херцеговине је у обрасцу 3-ф исказала да је примила
средства из буџета Босанско-подрињског кантона од 4.576,83 КМ, док је контролом
извода са трансакционог рачуна партије, број: 1376206006329107 код „Моје банке“
Сарајево, утврђено да је странци уплаћено 4.569,66 КМ, што одговара подацима из
пословних књига.

(5) Странка дијаспоре Босне и Херцеговине у годишњем финансијском извјештају није
исказала обавезе партије, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Према подацима из пословних књига, обавезе Странке дијаспоре Босне и Херцеговине
на дан 31. 12. 2015. године према добављачима износе од 426,53 КМ.
(6) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је Странци дијаспоре Босне и
Херцеговине упутила Захтјев за достављање додатне документације за 2015. годину број:
03-07-6-350-3/16 од 28. 7. 2016. године, којим је тражено да достави: бруто биланс
партије на дан 31. 12. 2015. године, главну књигу партије са комплетном аналитичком
евиденцијом за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, дневник благајне са налозима за
централу СД БиХ, РО СД БиХ Сарајево, РО СД БиХ Бихаћ и РО СД БиХ Горажде,
копију извода са трансакционих рачуна, број: 1376206006329107 отворен код „Моје
банке“ и 3386902231834606 отворен код „Уницредит банке“ за период од 1. 1. до 31. 12.
2015. године, документацију о коришћењу пословног простора за 2015. годину (рачун,
уговор о закупу или изјава) и програм утрошка средстава за 2015. годину.
С обзиром да партија није, у складу са захтјевом, доставила комплетну додатну
документацију, тј. није доставила дневник благајне за РО СД БиХ Сарајево, РО СД БиХ
Бихаћ и РО СД БиХ Горажде и програм утрошка средстава за 2015. годину, прекршила је
одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких партија.
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14. ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА (Код 1698)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска фронта се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
24.075,76
2,44
103.052,45
10,45
371,00
0,04
0,00
0,00
0,00

0,00

33.434,00
825.443,36
0,00
0,00
986.376,57
0,00
986.376,57

3,39
83,68
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Демократска фронта у извјештајном периоду прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 8. став (1), члана 11, члана 12. и члана 13. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
a)

Демократска фронта није у пословним књигама евидентирала неновчану донацију по
основу бесплатног коришћења пословног простора у својини Општине Босанска Крупа,
чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких
партија.
Увидом у Одлуку о додијели на коришћење пословних просторија без накнаде,
утврђено је да је Општински одбор Демократске фронте Босанска Крупа користио
пословни простор Општине Босанска Крупа, без плаћања закупнине.
Демократска фронта је коришћењем пословног простора у својини општине без
плаћања закупнине остварила неновчану донацију коју је, у складу са Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија и Законом о финансирању
политичких партија, имала обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у
годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.

b) Демократска фронта је у обрасцу 3-б (прилози правних лица) и 3 (извори финансирања
политичких партија) финансијског извјештаја исказала донацију ОО Демократске
фронте Центар у износу од 71,00 КМ.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна и пословне књиге, утврђено је да су средства
уплаћена за трошкове инфопулта Тржница, те да је партија ова средства у пословним
књигама евидентирала на конту донација од физичких лица.
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На захтјев Централне изборне комисије БиХ, Демократска фронта је доставила потврду
о пријему донације број: 280/2015 од 30. 6. 2015. године коју је издала свом
организационом дијелу, ОО Центар.
Демократска фронта није доставила другу документацију на основу које се може
утврдити донатор политичке партије, односно извор финансирања.
На основу наведеног је утврђено да се Демократска фронта финансирала средствима из
анонимних извора у износу од 71,00 КМ, што је забрањено одредбом члана 8. став (1)
тачка е) Закона о финансирању политичких партија.
c)

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да партија
није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није
евидентирала све приходе, расходе и обавезе у својим пословним књигама, није вршила
усклађивање обавеза са добављачима и годишњи финансијски извјештај није попунила
у складу са Правилником, чиме је прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана
11, члана 12. и члана 13. став (1) Закона о финансирању политичких партија.

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је партија у пословним
књигама успоставила евиденције о приходима и расходима на нивоу политичке партије,
односно није успоставила евиденције по организационим дијеловима. Такође, партија
је и појединачне обрасце финансијског извјештаја који се подносе по организационим
дијеловима попунила у укупном износу на нивоу политичке партије, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе чл. 7. став (2), 21, 22. и 23. Правилника.
(2) Неновчане донације остварене коришћењем пословних простора без плаћања закупнине
које је партија у финансијском извјештају исказала у износу од 11.900,00 КМ и
неновчане донације Приватне установе Средња школа за образовање одраслих „Центар
за подуку“ у износу од 14.000,00 КМ, правног лица „Принт десигн“ д.о.о., Сарајево, у
износу од 2.334,00 КМ и физичког лица Дубравка Барбарића у износу од 2.800,00 КМ по
основу неплаћених камата на позајмице, партија није евидентирала у својим пословним
књигама, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
(3) Увидом у образац 1 (општи подаци о политичкој партији) финансијског извјештаја
утврђено је да партија није навела податке о лицу овлашћеном за подношење
финансијских извјештаја, нити је на било који начин обавијестила Централну изборну
комисију Босне и Херцеговине о њеном именовању, што је супротно одредбама члана
13. став (1) Закона о финансирању политичких партија и члана 9. Правилника.
(4) Демократска фронта у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна
политичке партије) годишњег финансијског извјештаја није исказала тачне податке о
промету оствареном путем трансакционог рачуна број: 1610000106750063 код Рајфајзен
банке, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Централа Демократске фронте је у годишњем финансијском извјештају исказала
промет улаза на трансакционом рачуну број: 1610000106750063 код Рајфајзен банке у
износу од 1.177.636,55 КМ. Контролом извода са поменутог трансакционог рачуна,
утврђено је да је укупан промет улаза износио 1.156.709,71 КМ.
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(5) Служба за ревизију је утврдила да партија није правилно попунила обрасце 3-а
(прилози физичких лица) и 3 (извори финансирања политичких партија) финансијског
извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 14. Правилника.
Партија је у обрасцу 3-а хронолошки исказала појединачне уплате физичких лица, као и
повраћај уплаћених средстава што није у складу са чланом 14. Правилника. Партија је,
такође, уплате физичких лица по основу донација у износима нижим од 100,00 КМ, без
обзира на укупан износ прилога једног физичког лица у календарској години, исказала
као прилоге ниже од 100,00 КМ, што је супротно одредби члана 14. Правилника.
У складу са одредбама члана 14. Правилника партија има обавезу да у обрасцу 3-а
искаже податке о физичком лицу (име и презиме физичког лица), број потврде и укупан
износ прилога у већем износу од 100,00 КМ, те у једном износу прилоге ниже од 100,00
КМ.
- Контролом извода са трансакционог рачуна и увидом у пословне књиге, утврђено је да
је партија у обрасцу 3-а исказала донацију физичког лица Поџић Сифета у износу од
3.000,00 КМ и повраћај уплаћених средстава истом физичком лицу у износу 2.700,00
КМ као прилоге наведеног лица, чиме је укупне прилоге физичких лица у обрасцу 3-а
исказала у већем износу у односу на остварене и податке исказане у обрасцу 3. Партија
је у обрасцу 3-а по овим трансакцијама требала исказати само донацију у износу од
300,00 КМ.
- Партија је у обрасцу 3-а исказала повраћај новчане донације политичкој партији
„Листа за Бугојно“ у износу од 275,00 КМ. С обзиром да је Демократска фронта у току
2014. године примила донацију од политичке партије „Листа за Бугојно“ у износу од
275,00 КМ, партија није требала повраћај средстава у пословним књигама евидентирати
на конту прихода од донација као сторно уплате. Поступајући на тај начин, партија је у
пословним књигама за 2015. годину погрешно исказала приходе од донација физичких
лица за 275,00 КМ.
- Служба за ревизију је утврдила и да је партија у обрасцу 3-а погрешно исказала
прилоге више физичких лица, међу којима су и донације Субашић Драженке, Хоџић
Фарка и Имамовић Емира.
Партија је у обрасцу 3-а навела сљедеће прилоге: прилог Субашић Драженке у износу
од 1.999,20 КМ, прилог Хоџић Фарка у укупном износу од 1.160,00 КМ иприлог
Имамовић Емира у укупном износу од 175,40 КМ.
Контролом извода са трансакционог рачуна, утврђено је да је Субашић Драженка дала
прилоге партији у укупном износу од 2.153,20 КМ, Хоџић Фарко прилоге у укупном
износу од 1.733,00 КМ и Имамовић Емир у укупном износу од 245,06 КМ.
Такође, утврђено је да је Делић Мидхат дао више прилога партији у укупном износу од
581,00 КМ, Делић Мујо прилоге у износу од 372,00 КМ и Џонлагић Џенана прилоге у
износу од 346,50 КМ. Партија је ове прилоге физичких лица исказала као донације
ниже од 100,00 КМ, што није у складу са чланом 14. Правилника.
Увидом у потврде о примљеним прилозима које је партија доставила на захтјев
Централне изборне комисије БиХ, утврђено је да садржај потврде није усаглашен са
одредбама члана 6. Правилника. Служба за ревизију је утврдила и да је партија
издавала потврде за сваку појединачну уплату, па и за повраћај уплаћених средстава,
односно да је издала потврде на веће износе у односу на примљене донације.
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(6) Партија у годишњем финансијском извјештаја није исказала неновчану донацију по
основу коришћења пословног простора у својини Општине Босанска Крупа, без
накнаде, нити је исказала трошкове закупа, чиме је прекршила одредбе члана 13, члана
18, члана 21. и члана 22. Правилника.
(7) Партија није правилно попунила обрасце 3-ф (приходи из буџета) и 3 (извори
финансирања политичких партија) финансијског извјештаја, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.
-

Демократска фронта у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја није исказала приходе из
буџета Општине Босанска Крупа. На основу акта Општине Босанска Крупа, број:
07-14-1485-2/16 од 26. 1. 2017. године, утврђено је да су из буџета ове општине странци
уплаћена средства у износу од 3.600,00 КМ. Средства су уплаћена на трансакциони
рачун, број: 1610350000000042, који партија није исказала у обрасцу 2. годишњег
финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.

-

Контролом извода са трансакционог рачуна број: 1610000106750063 и увидом у
податке које су доставили кантони, утврђено је да је Демократска фронта примила
средства из буџета Унско-санског кантона у износу од 38.980,93 КМ, буџета
Тузланског кантонау износу од 37.219,81 КМ и Зеничко-добојског кантона у износу од
40.374,95 КМ. Партија је, међутим, у обрасцу 3-ф исказала да је остварила приходе из
буџета Унско-санског кантона у износу од 29.013,67 КМ, буџета Тузланског кантона у
износу од 62.643,87 КМ и буџета Зеничко-добојског кантона у износу од 24.918,15 КМ.

(8) Пословне књиге Демократске фронте нису вођене у складу са акруалном основом по
којој се приходи и расходи признају у моменту настанка, а не у моменту плаћања,
односно наплате, што као резултат има погрешно исказане расходе партије у
пословним књигама и годишњем финансијском извјештају.
Увидом у рачуне добављача „Принт десигн“ д.о.о. Сарајево, „Гог“ д.о.о. Зеница, „ЈП
РТВ“ Високо и „Обичан радио“ д.о.о. Мостар, утврђено је да је Демократска фронта
трошкове настале по основу кампање за Опште изборе 2014. године у укупном износу
од 51.136,54 КМ евидентирала у пословним књигама и исказала у годишњем
финансијском извјештају за 2015. годину као трошкове текућег периода.
(9) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и увидом у податке које су доставили
добављачи партије, утврђено је да партија није правилно евидентирала обавезе у
пословним књигама и није вршила усклађивање својих обавеза са добављачима у
складу са Законом о рачуноводству и ревизији ФБиХ. Такође, утврђено је да почетно
стање обавеза према добављачу „Принт десигн“ д.о.о. Сарајево на дан 1. 1. 2015. године
не одговара подацима са аналитичке картице обавеза према добављачу на дан 31. 12.
2014. године, што указује да партија није водила пословне књиге у складу са
рачуноводственим начелима.
Партија је на обрасцу 5 (обавезе политичке партије) годишњег финансијског извјештаја
исказала обавезе према добављачима у износу од 119.750,40 КМ, док је у пословним
књигама на конту обавеза према добављачима исказан аванс – претплата у износу од
173.725,75 КМ.
Демократска фронта у обрасцу 5. није исказала обавезе по основу бруто плата у износу
од 1.791,32 КМ и осталих текућих обавеза у износу од 12,45 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 24. Правилника.
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Служба за ревизију је утврдила да су у пословним књигама на дан 31. 12. 2015. године
код 37 добављача исказане претплате, у укупном износу од 540.387,29 КМ, међу којима
су: „Директ медиа“ д.о.о. Сарајево са исказаном претплатом од 188.768,35 КМ,
„ЕуроплакатБХ“ д.о.о. Сарајево са исказаном претплатом од 191.404,01 КМ,
„Проевент“ д.о.о. Сарајево са исказаном претплатом у износу од 70.600,00 КМ,
„Метромедиа“ д.о.о. Сарајево са исказаном претплатом од 29.250,00 КМ и „Некс
студио“ д.о.о. Сарајево са исказаном претплатом од 2.597,40 КМ.
- Увидом у податке које је доставило правно лице „Директ медиа“ д.о.о. Сарајево,
утврђено је да Демократска фронта на дан 31. 12. 2015. године нема обавезе према овом
правном лицу. Такође, утврђено је да су обавезе Демократске фронте по почетном
стању на дан 1. 1. 2015. године према добављачу „Директ медиа“ д.о.о. Сарајево
износиле 188.768,35 КМ, те да је партија у току године 2015. године ове обавезе и
измирила.
Међутим, Демократска фронта је у пословним књигама за 2015. годину исказала
претплату у износу од 188.768,35 КМ, односно није исказала почетно стање обавеза по
рачунима из 2014. године у износу од 188.768,35 КМ.
- Увидом у пословне књиге Демократске фронте за 2015. годину, утврђено је да је на
конту обавеза према добављачу „ЕуроплакатБХ“ д.о.о. Сарајево, исказана претплата у
износу од 191.404,01 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије БиХ, добављач „ЕуроплакатБХ“ д.о.о. Сарајево
доставио је податке о потраживањима од Демократске фронте на дан 31. 12. 2015.
године и аналитичку картицу потраживања за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године.
Увидом у достављене податке, утврђено је да је Демократска фронта у току године
2015. године платила обавезе по почетном стању на дан 1. 1. 2015. године у износу од
191.404,01 КМ, те да на дан 31. 12. 2015. године нема обавезе према овом правном
лицу.
Демократска фронта није у пословним књигама за 2014. годину евидентирала трошкове
нити обавезе према правном лицу „ЕуроплакатБХ“ д.о.о. Сарајево, што је и наведено у
Извјештају о ревизији за 2014. годину, а за резултат има погрешно исказане податке о
обавезама партије на дан 31. 12. 2015. године.
- Према подацима које је доставио добављач „Проевент“ д.о.о., Сарајево, обавезе
Демократске фронте на дан 31. 12. 2015. године према овом правном лицу износе
1.176,00 КМ. Увидом у аналитичку картицу потраживања „Проевент“ д.о.о. Сарајево од
Демократске фронте за период 1. 1 - 31. 12. 2015. године, утврђено је да су обавезе
партије по почетном стању на дан 1. 1. 2015. године износиле 60.606,00 КМ, те да је у
току године „Проевент“ д.о.о., Сарајево, издао фактуру Демократској фронти у износу
од 11.170,00 КМ. Према подацима добављача, а што одговара и подацима из пословних
књига Демократске фронте, партија је у току 2015. године овом добављачу укупно
платила обавезе у износу од 70.600,00 КМ.
Демократска фронта је у својим пословним књигама евидентирала само уплату
средстава у износу од 70.600,00 КМ.
На основу наведеног, утврђено је да партија није у пословним књигама за 2015. годину
евидентирала трошкове по рачуну добављача у износу од 11.170,00 КМ, те да обавезе
партије нису правилно исказане.
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Напомињемо да је у Извјештају о ревизији за 2014. годину утврђено да партија није
евидентирала трошкове пропагандног материјала по рачуну правног лица „Проевент“
д.о.о., Сарајево, број: 14446-12-14 од 9. 12. 2014. године у износу од 64.350,00 КМ.
- Увидом у податке које је доставило правно лице „Метромедиа“ д.о.о., Сарајево,
утврђено је да Демократска фронта на дан 31. 12. 2015. године нема обавезе према овом
правном лицу. Такође је утврђено да су обавезе Демократске фронте по почетном
стању на дан 1. 1. 2015. године према добављачу „Метромедиа“ д.о.о., Сарајево,
износиле 29.250,00 КМ, те да је партија у току 2015. године ове обавезе измирила.
Демократска фронта је у пословним књигама за 2015. годину исказала претплату у
износу од 29.250,00 КМ, односно исказала је само уплате које је извршила на рачун
добављача.
- Служба за ревизију је, такође, утврдила да партија у пословним књигама не води тачне
податке о обавезама према добављачу „Некс студио“ д.о.о., Сарајево.
Демократска фронта је у пословним књигама за 2015. годину, на конту обавеза према
добављачу „Некс студио“ д.о.о., Сарајево, исказала претплату у износу од 2.597,40 КМ.
Увидом у податке које је доставио добављач „Некс студио“ д.о.о., Сарајево, утврђено је
да је Демократска фронта у току године 2015. године платила обавезе по почетном
стању на дан 1. 1. 2015. године у износу од 2.340,00 КМ, које нису евидентиране у
пословним књигама партије.
Осим наведеног, увидом у пословне књиге Демократске фронте за 2015. годину,
утврђено је да партија исказује обавезе према добављачу „Принт десигн“ д.о.о.,
Сарајево, у износу од 30.006,58 КМ. Увидом у аналитичке картице обавеза према
добављачу „Принт десигн“ д.о.о., Сарајево, за 2014. и 2015. годину, те налазе из
Извјештаја о ревизији за 2014. годину, утврђено је да подаци о салду конта добављача
на дан 1. 1. 2015. године не одговарају подацима са конта добављача на дан 31. 12.
2014. године.
Наиме, према налазима Службе за ревизију и увидом у аналитичку картицу обавеза
према добављачу за 2014. годину, партија је у току 2014. године уплатила аванс
добављачу у износу од 30.000,00 КМ, што је исказала као претплату.
Увидом у аналитичку картицу обавеза према добављачу за 2015. годину утврђено је да
је партија рачун из 2014. године у износу од 30.006,58 КМ евидентирала у пословним
књигама за 2015. годину. Партија, међутим, није на конту обавеза према добављачу
исказала претплату по почетном стању на дан 1. 1. 2015. године у износу од 30.000,00
КМ, чиме је и обавезе исказала у већем износу.
С друге стране, партија је у обрасцу 5 годишњег финансијског извјештаја исказала
обавезе према добављачу „Принт десигн“ д.о.о., Сарајево, у износу од 6,58 КМ.
(10) Дана 20. 7. 2016. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је партији
упутила захтјев за достављање додатне документације за 2015. годину, којим је од
партије затражено да достави: бруто биланс на дан 31. 12. 2015. године, главну књигу
са комплетном аналитичком евиденцијом партије за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године,
документацију о коришћењу пословних простора у 2015. години за све организационе
дијелове, копију извода са трансакционог рачуна број: 1610000106750063 код Рајфајзен
банке, копије издатих потврда о донацијама физичких лица, копије издатих потврда о
донацијама правних лица, уговоре о позајмицама, аналитичке картице добављача у
2015. години и изводе отворених ставки на дан 31. 12. 2015. године за сљедеће
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добављаче: „АЦ Стар“ д.о.о., Живинице, „АБЦ 1968“ д.о.о., Сарајево, „Унион инвест
пластика“ д.д., Семизовац, „Проком“ д.о.о., Грачаница, „Платиниум“ д.о.о., Босански
Петровац, „Тампелдо“ д.о.о., Велика Кладуша, и „Некс студио“ д.о.о., Сарајево.
С обзиром да партија није у складу са захтјевом Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине доставила изводе отворених ставки за наведене добављаче, прекршила је
одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких партија.
15. СТРАНКА УДРУЖЕНИХ НЕЗАВИСНИХ ДЕМОКРАТА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 866)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка удружених независних
демократа Босне и Херцеговине финансирала се из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
150,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

861,60
5.233,10
0,00
0,00
6.244,70
0,00
6.244,70

13,80
83,80
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка удружених независних демократа Босне и Херцеговине прекршила одредбе
члана 8. став (1), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Политичка партија је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала
неновчане донације у износу од 861,60 КМ, које је остварила тако што су јој отписане
обавезе према Јавној установи БКЦ Живинице у износу од 300,00 КМ и Јавној установи
РТВ Живинице у износу од 561,60 КМ.
b) Увидом у финансијски извјештај, пословне књиге и изводе са трансакционог рачуна
утврђено је да политичка партија, супротно одредби члана 11. Закона, у пословним
књигама није евидентирала промет готовине путем благајне, у износу од 3.970,00 КМ,
како то налажу рачуноводствени прописи, нити је исти, у складу са чланом 12. став (3)
Закона, пријавила у финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној
комисији БиХ.
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Партија удружених независних демократа Босне и Херцеговине је са трансакционог
рачуна код Уникредит банке подигла готовину на име трошкова горива у износу од
3.970,00 КМ, а при томе није евидентирала њен улаз у благајну партије.
Како није исказала улаз средстава у благајну, политичка партија није исказала ни њен
излаз, иако је средства исплатила предсједнику партије као повраћај позајмице, која је у
износу од 3.970,00 КМ укњижена у пословне књиге партије на дан 31. 12. 2014. године.
Тиме, што финансијски извјештај није поднијела у форми коју је прописала Централна
изборна комисија БиХ, односно није исказала промет готовине путем благајне,
политичка партија је прекршила одредбе члана 12. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија.
16. ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1701)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Лабуристичка партија Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)

Структура
(%)

1.666,50
10.924,67
50,00
13,65

1,11
7,30
0,03
0,01

0,00

0,00

10.493,10
126.524,39
0,00
0,00
149.672,31
0,00
149.672,31

7,01
84,53
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Лабуристичка странка
Босне и Херцеговине није прилоге у укупном износу од 350,00 КМ уплатила на
трансакциони рачун партије у року од 10 дана од дана уплате у благајну, што је
супротно одредбама члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у потврде о пријему прилога и благајничке дневнике, утврђено је да је
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине у периоду од 27. 4. до 29. 4. 2015. године
примила прилоге два физичка лица у укупном износу од 300,00 КМ и прилог правног
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лица у износу од 50,00 КМ. Увидом у изводе са трансакционог рачуна партије, утврђено
је да је 25. 5. 2015. године на овај трансакциони рачун извршен полог прилога из
благајне партије у укупном износу од 356,00 КМ.
-

Служба за ревизију је утврдила да су у периоду од јула 2015. године до 16. октобра
2015. године у благајну уплаћене чланарине у укупном износу од 212,00 КМ и донације
физичких лица у укупном износу од 836,40 КМ.
Увидом у изводе са трансакциoног рачуна од 30. 10. 2015. године, утврђено је да је
партија извршила полог средстава из благајне на трансакциони рачун у износу од 213,00
КМ, што указује да није извршен полог чланарина и прилога на трансакциони рачун
партије у року од 10 дана од дана пријема средстава на благајну, односно да партија
није извршила полог прилога физичких лица у износу од 623,40 КМ на трансакциони
рачун партије, чиме су прекршене одредбе члана 5. став (4) и члана 6. став (2) Закона о
финансирању политичких партија.

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није обрасце годишњег финансијског
извјештаја попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12.
Закона о финансирању политичких партија. Служба за ревизију је утврдила да
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није водила благајничке извјештаје на
дневном нивоу, што није у складу са рачуноводственим прописима.
(1) Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакционих рачуна политичке партије) правилно исказала укупан промет улаза и
излаза остварен путем девизног рачуна, чиме су прекршене одредбе члана 11.
Правилника.
Партија је у обрасцу 2 исказала промет улаза у износу од 10,23 КМ и промет излаза у
износу од 9,99 КМ, док је према подацима са извода, укупан промет улаза износио 0,24
КМ. У извјештајном периоду, партија са овог рачуна није имала исплате.
(2) Партија је у обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде) годишњег финансијског извјештаја
исказала трошкове у износу од 43.426,96 КМ. Увидом у рачуне које је доставила
партија, утврђено је да су трошкови репрезентације, трошкови превоза и остали
трошкови исказани као трошкови пропаганде, те у пословним књигама евидентирани
као трошкови промоције, што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама
члана 21, 22. и 23. Правилника.
Партија је у пословним књигама трошкове требала евидентирати на контима
прописаним контним планом, односно по врстама трошка, док је у обрасцу 4.2
трошкове пропаганде требала исказати у складу са чланом 23. Правилника. Партија је у
дијелу који се односи на Остале трошкове пропаганде требала унијети податке о
трошковима који се односе на изборну кампању, а не редовне трошкове партије.
17. НАПРЕДНА СРПСКА – НС (Код 1694)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја политичка партија Напредна Српска
– НС финансирала се из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
750,00
1,05
1.500,00
2,11
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
68.851,20
0,00
0,00
71.101,20
0,00
71.101,20

0,00
96,84
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
политичка партија Напредна Српска – НС прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Напредна Српска – НС није у пословним књигама евидентирала неновчане донације по
основу бесплатног коришћења пословних простора у Сребреници и Требињу, чиме је
прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Према подацима које је доставила Општина Сребреница, партија је користила без
накнаде пословни простор површине 14,85 м2, који је у својини Општине Сребреница.
Увидом у Уговор о закупу пословног простора број: 79/15 од 22. 4. 2015. године,
утврђено је да је Напредна Српска – НС користила просторије правног лица „Травунија“
а.д. у Требињу у периоду од 1. 5. до 30. 7. 2015. године, без накнаде.
Партија је коришћењем пословних простора у својини правних лица, без плаћања
закупнине, примила неновчане донације, које је у складу са Правилником и Законом о
финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним књигама и
пријави у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.
b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Напредна Српска – НС
није адекватно водила евиденције о расходима и обавезама и није попунила обрасце
финансијског извјештаја у складу са Правилником, чиме су прекршене одредбе члана
12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Напредна Српска – НС није у обрасцу 1-1 (организациона структура политичке партије)
годишњег финансијског извјештаја исказала податке о својој организационој структури,
то јест није исказала одборе Сребреница, Теслић и Добој, чиме је прекршила одредбе
члана 10. Правилника.
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(2) Партија није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала
приходе по основу неновчаних донација, те трошкове закупа пословних простора, чиме
је прекршила чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.
(3) Увидом у уговоре о закупу пословних просторија и обрасце годишњег финансијског
извјештаја, утврђено је да је странка у годишњем финансијском извјештају исказала
трошкове закупа у мањем износу у односу на уговорену цијену закупа за просторије
које је користила Централа партије у износу од 200,00 КМ, Општински одбор Лакташи
за 150,00 КМ и Градски одбор Брчко за 750,00 КМ.
Партија у финансијском извјештају није исказала трошкове закупа пословних простора
које је користила у Теслићу у износу од 96,00 КМ и Добоју у износу од 22,08 КМ, чиме
су прекршене одредбе члана 21. и 22. Правилника.
С обзиром да партија није исказала све трошкове закупа пословних простора, тако ни
обавезе партије према закуподавцима на дан 31. 12. 2015. године нису исказане у
годишњем финансијском извјештају, што је супротно одредбама члана 24. Правилника.
Према подацима које је доставила Општина Теслић, дуг партије по основу закупа на дан
31. 12. 2015. године износи 141,94 КМ.
18. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код
455)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Либерално демократска странка
Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
950,00
2,11
2.134,00
4,73
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
42.005,78
0,00
0,00
45.089,78
0,00
45.089,78

0,00
93,16
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Либерално демократска странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5.
став (4), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Либерално демократска странка БиХ није у пословним књигама евидентирала
неновчане донације по основу бесплатног коришћења пословних простора и није издала
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потврду о донацији правног лица у складу са одредбом члана 6. став (1) Правилника,
чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
-

Увидом у Одлуку о додијели на коришћење пословних просторија без накнаде,
утврђено је да је Општински одбор ЛДС БиХ Јабланица користио пословни простор
Општине Јабланица површине 25,20 м2, без плаћања закупнине.

-

Општински одбор партије у Илијашу је, на основу одлуке о начину и висини плаћања
закупнине, користио пословни простор површине 16,53 м2, такође без накнаде.
Либерално демократска странка БиХ је коришћењем пословних простора у својини
општина без плаћања закупнине остварила неновчане донације које је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2015. годину.
Политичка партија је примила донацију правног лица „Логистик“ д.о.о., Сарајево, у
износу од 1.500,00 КМ, коме је била обавезна да изда потврду о пријему донације.
Неиздавањем потврде о пријему донације, партија је прекршила одредбе члана 6. став
(1) Правилника.

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да
Либерално демократска странка БиХ није водила пословне књиге у складу са
рачуноводственим прописима, није успоставила потпуне и тачне евиденције о својим
приходима, расходима и обавезама и није финансијски извјештај поднијела у форми
коју је прописала Централна изборна комисија БиХ, чиме је прекршила одредбе члана
11. и члана 12. став (1), став (3) и став (5) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Либерално демократска странка БиХ у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих
рачуна политичке партије) годишњег финансијског извјештаја није исказала тачне
податке о промету оствареном путем трансакционог рачуна Општинског одбора
Тешањ, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Партија је на обрасцу 2 (преглед промета трансакционих рачуна) исказала сљедеће
податке о промету оствареном путем трансакционог рачуна Општинског одбора Тешањ
број: 1323002011320710 код НЛБ банке: промет улаза у износу од 16.890,92 КМ,
промет излаза у износу од 12.711,52 КМ и стање на дан 31. 12. 2015. године у износу од
4.309,91 КМ. Контролом промета оствареног путем трансакционог рачуна, утврђено је
да је промет улаза износио 17.854,37 КМ, промет излаза 13.674,97 КМ, а стање на дан
31. 12. 2015. године 4.309,91 КМ.
(2) Партија је у обрасцу 3-б (прилози правних лица) исказала донације ОО ЛДС БиХ
Тешањ од ОО ЛДС БиХ Јабланица у износу од 300,00 КМ, те донацију Централном
уреду ЛДС БиХ од ОО ЛДС Доњи Вакуф у износу од 134,00 КМ.
С обзиром да се ради о интерном преносу средстава између организационих дијелова
партије, партија је у годишњем финансијском извјештају неосновано увећала своје
приходе за 434,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 15. Правилника.
(3) Партија у годишњем финансијском извјештаја није исказала неновчане донације по
основу коришћења пословних простора у својини општина Јабланица и Илијаш, без
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накнаде, нити је исказала трошкове закупа, чиме је прекршила одредбе члана 13, члана
18, члана 21. и члана 22. Правилника.
(4) Партија није правилно попунила обрасце 3-ф (приходи из буџета) и 3 (извори
финансирања политичких партија) финансијског извјештаја, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.
-

Либерално демократска странка БиХ је у обрасцу 3-ф исказала да је Централни уред
примио средства из буџета у износу од 5.736,57 КМ, не наводећи назив нивоа власти од
кога су иста примљена, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника.
Контролом пословних књига и трансакционог рачуна Централног уреда партије је
утврђено да је Централни уред примио средства из буџета Општине Илијаш у износу
1.522,00 КМ, Општине Травник у износу од 2.756,00 КМ, Општине Горажде у износу од
1.308,57 КМ и Општине Добој Исток у износу од 150,00 КМ, односно укупно 5.736,57
КМ, што је требало исказати у обрасцу 3-ф.

-

Партија је у финансијском извјештају исказала приходе из буџета Општине Грачаница у
износу од 3.525,00 КМ. Службеном провјером података и контролом извода са
трансакционог рачуна број: 1323002011320710 код НЛБ банке утврђено је да су партији
из буџета Општине Грачаница уплаћена средства у износу од 3.180,00 КМ. Партија је у
финансијском извјештају исказала приходе из буџета ове општине у већем износу за
345,00 КМ.

(5) Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне и правовремене
евиденције о расходима и исте није правилно исказала у обрасцима 4 (укупни расходи
политичке партије) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) финансијског
извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
-

Општински одбор Либерално демократске странке БиХ Сребреник је на основу уговора
о закупу са ЈУ „Центар за културу и информисање“, Сребреник, користио пословни
простор уз уговорену цијену мјесечног закупа од 150,00 КМ, односно 1.800,00 КМ
годишње. Партија је трошкове закупа исказала у износу од 1.650,08 КМ, чиме је
исказала трошкове закупа у мањем износу за 149,92 КМ у односу на уговорену цијену
закупа.

-

Општински одбор Либерално демократске странке БиХ Доњи Вакуф је на основу
уговора о закупу са Општином Доњи Вакуф, користио пословни простор уз уговорену
цијену мјесечног закупа од 61,00 КМ, односно 732,00 КМ годишње. Партија је
трошкове закупа исказала у износу од 122,00 КМ, што је за 610,00 КМ мање у односу
на уговорену цијену закупа.

(6) На обрасцу 5 (обавезе политичке партије) годишњег финансијског извјештаја исказане
су обавезе партије у износу од 111.673,78 КМ.
Увидом у образац 5.2 утврђено је да је партија збирно исказала обавезе према осталим
добављачима у износу од 43.328,00 КМ, без навођења аналитике, тј. појединачних
обавеза, што је супротно одредбама члана 24. Правилника.
Током обављања прегледа годишњег финансијског извјештаја партија није доставила
изводе отворених ставки за поједине обавезе, што указује да партија није у складу са
Законом о рачуноводству и ревизији ФБиХ вршила усклађивање својих обавеза на дан
31. 12. 2015. године.
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(7) Дана 20. 7. 2016. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је партији
упутила захтјев за достављање додатне документације за 2015. годину, којим је од
партије затражено да достави: годишњи обрачун за 2015. годину овјерен од надлежних
институција у Босни и Херцеговини, главну књигу са комплетним аналитичким
евиденцијама партије за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, документацију о коришћењу
пословних простора у 2015. години, копије издатих потврда о примљеним прилозима
од стране физичких и правних лица, копију извода са трансакционих рачуна партије
број: 1990490005093420 код Шпаркасе банке и 1323002011320710 код НЛБ Тузланска
банке, уговоре о кредитима и позајмицама и изводе отворених ставки на дан 31. 12.
2015. године за добављаче: Служба за заједничке послове Федерација БиХ и „Виа
Медиа“, Сарајево.
С обзиром да партија није поступила у складу са захтјевом Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине, то јест није доставила пословне књиге на нивоу партије за период
1. 1 – 31. 12. 2015. године, изводе отворених ставки за наведене добављаче, потврду о
донацији правног лица и уговоре о позајмицама и кредитима, прекршила је одредбе
члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких партија.
19. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ (Код 1181)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска партија Драган Чавић
се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
1.274,00
2,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.200,00
57.962,00
0,00
0,00
60.436,00
0,00
60.436,00

1,99
95,91
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Демократска партија Драган Чавић прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и
члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
a) Демократска партија Драган Чавићн ије у пословним књигама евидентирала неновчане
донације физичких лица по основу бесплатног коришћења пословних простора, чиме је
прекршила одредбу члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
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Увидом у изјаве 3 физичка лица, утврђено је да је Демократска партија Драган Чавић у
Приједору, Братунцу и Рудом користила просторије у својини физичких лица, без
накнаде, чиме је остварила приходе у износима од 600,00 КМ, односно укупно 1.800,00
КМ.
Политичка партија је коришћењем пословних простора у својини физичких лица без
плаћања закупнине остварила неновчане донације, које је у складу са Правилником и
Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним
књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.
b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да
Демократска партија Драган Чавић није водила потпуне евиденције о приходима,
расходима и обавезама, што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама
члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Партија није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину у
складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1) Демократска партија Драган Чавић није у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакционих рачуна) исказала тачне податке о промету излаза, чиме је прекршила
одредбу члана 11. Правилника. Наиме, партија је у обрасцу 2 исказала укупан промет
излаза у износу од 85.258,00 КМ, док је контролом извода са трансакционог рачуна
утврђено је да је укупан промет излаза износио 77.314,91 КМ.
(2) Увидом у пословне књиге и завршни рачун за 2015. годину утврђено је да подаци о
укупним приходима не одговарају подацима који су исказани у годишњем
финансијском извјештају који је достављен Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине.
Демократска партија Драган Чавић је у обрасцу 3 (извори финансирања) годишњег
финансијског извјештаја исказала укупне приходе у износу од 50.436,00 КМ. Са друге
стране, партија је у билансу успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године исказала укупне
приходе у износу од 59.973,00 КМ, док су у главној књизи укупни приходи исказани у
износу од 60.048,46 КМ.
-

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да партија није у пословним
књигама евидентирала и у годишњем финансијском извјештају исказала неновчане
донације по основу бесплатног коришћења пословних простора у Приједору, Братунцу
и Рудом у укупном износу од 1.800,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана
18. Правилника.
Партија у пословним књигама није евидентирала ни неновчану донацију физичког лица
по основу бесплатног коришћења пословног простора у Бањалуци у износу од 1.200,00
КМ.

-

Увидом у обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да
партија није исказала ни остале финансијске приходе у износу од 812,99 КМ, чиме је и
укупне приходе исказала у мањем износу за 812,99 КМ, што је супротно одредбама
члана 13. Правилника.
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(3) Служба за ревизију је утврдила да је партија трошкове евидентирала у моменту плаћања
обавезе, а не у моменту настанка трошка, што је супротно рачуноводственим
прописима.
Увидом у пословне књиге утврђено је да је партија у пословним књигама за 2015.
годину евидентирала трошкове по рачунима за електричну енергију, ПТТ услуге и
комуналне услуге за децембар 2014. године. Партија, међутим, није евидентирала
трошкове електричне енергије за период октобар – децембар 2015. године, што за
резултат има погрешно исказане трошкове и обавезе.
(4) Демократска партија Драган Чавић није у пословним књигама за 2015. годину
евидентирала и у годишњем финансијском извјештају исказала све трошкове закупа
пословних простора, чиме је укупне расходе и обавезе на дан 31. 12. 2015. године
исказала у мањем износу у односу на стварне, што је супротно рачуноводственим
прописима и одредбама чл. 21, 22. и 24. Правилника
Увидом у уговоре о закупу пословних простора, податке које је доставила Општина
Љубиње и годишњи финансијски извјештај за 2015. годину, утврђено је да Демократска
партија Драган Чавић није у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове
закупа пословних простора које су користили општински одбори: Љубиње у износу од
241,20 КМ, Приједор у износу од 600,00 КМ, Братунац у износу од 600,00 КМ и Рудо у
износу од 600,00 КМ.
Такође, утврђено је да је партија у својим пословним књигама евидентирала и у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословних простора у
Бијељини у већем износу у односу на уговорену цијену закупа за 1.000,00 КМ.
(5) Партија није у пословним књигама за 2015. годину и обрасцу 5 (обавезе политичке
партије) правилно исказала обавезе партије на дан 31. 12. 2015. године чиме је
прекршила одредбе члана 24. Правилника.
- Увидом у Извод отворених ставки на дан 31. 12. 2015. године утврђено је да обавезе
Демократске партије Драган Чавић према добављачу „Травунија“ а.д., Требиње, износе
750,00 КМ. Партија је, међутим, у годишњем финансијском извјештају исказала обавезе
у износу од 600,00 КМ.
- Демократска партија Драган Чавић је у годишњем финансијском извјештају исказала
обавезе према правном лицу „Метромедиа“ у износу од 4.563,00 КМ. Према подацима
из Извода отворених ставки на дан 31. 12. 2015. године, обавезе Демократске партије
Драган Чавић према овом правном лицу износе 4.522,05 КМ.
20. СНАГА ЕКОНОМСКОГ ПОКРЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (Код 1252)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Снага економског покрета у Босни и
Херцеговини се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи одимовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)

II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
976,00
0,00
0,00
976,00
0,00
976,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Снага
економског покрета у Босни и Херцеговини прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
a) Снага економског покрета у БиХ није у пословним књигама евидентирала неновчану
донацију по основу бесплатног коришћења пословног простора, чиме је прекршила
одредбу члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
На основу Уговора о изнајмљивању пословних просторија, број: 29-Б/11 од 20. 9. 2011.
године, партија без накнаде користи пословни простор, површине 22 м2, правног лица
ВИЗА БРОКЕР ОСИГУРАЊЕ д.о.о., Сарајево, у улици Чекалуша број 1.
Политичка партија је коришћењем пословног простора у својини правног лица без
плаћања закупнине остварила неновчану донацију, коју је у складу са Правилником и
Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним
књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.
b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, додатне финансијске документације и
ревизионих доказа прибављених из екстерних извора, утврђено је да партија није водила
пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила потпуне
евиденције о својим приходима, расходима и обавезама и годишњи финансијски
извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна изборна комисија Босне
и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
(1) Партија није у пословним књигама и финансијском извјештају исказала приход из
буџета Општине Градачац, чиме је прекршила одредбе чл. 13. и 19. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија (у даљем тексту:
Правилник).
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Увидом у акт Општине Градачац, број: 07/1-14-535-1/17 од 27. 3. 2017. године, који је
достављен на захтјев Централне изборне комисије БиХ, утврђено је да су овој
политичкој партији исплаћена средства из буџета ове општине у износу од 2.457,00 КМ
и то на трансакциони рачун број: 1321902012122567. Партија у својим пословним
књигама није евидентирала и у финансијском извјештају исказала приходе из буџета
Општине Градачац, чиме је и укупне приходе исказала у мањем износу за 2.457,00 КМ.
У финансијском извјештају на обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна
политичке партије), партија није исказала трансакциони рачун број: 1321902012122567,
на који је примила средства буџета Општине Градачац, чиме је прекршила одредбе
члана 11. Правилника.
(2) Снага економског покрета у Босни и Херцеговини није у пословним књигама и
финансијском извјештају исказала неновчану донацију коју је остварила коришћењем
пословног простора без накнаде, чиме је прекршила одредбе чл. 13. и 18. Правилника.
Партија на обрасцу 4.1. (режијско-административни и остали трошкови) није исказала
трошкове закупа пословног простора који користи по основу уговора о изнајмљивању,
па су тако и укупни расходи партије исказани у мањем износу од остварених.
(3) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да партија није у образац 1-1
(територијална структура политичке партије) исказала све организационе дијелове
партије, чиме је прекршила одредбе члана 10. Правилника.
Партија је на обрасцу 1-1 навела само организациони дио у Градачцу, иако је према
Рјешењу Општинског суда у Сарајеву, број: 065-0-Ф1-11-000009 од 26. 4. 2012. године,
сједиште политичке партије у Сарајеву. Такође, партија је остварила приход из буџета
Општине Калесија, што указује да има организациони дио у овој општини.
(4) Увидом у образац 3 (извори финансирања) годишњег финансијског извјештаја утврђено
је да је партија остварила приходе из буџета у износу од 976,00 КМ, што одговара
подацима из извода са трансакционог рачуна број: 1321002008639730 отвореног код
НЛБ банке. Партија је, међутим, приход из буџета Општине Калесија у износу од 976,00
КМ умјесто у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала у обрасцу 3-б (прилози
правних лица), чиме је прекршила одредбе чл. 15. и 19. Правилника.
(5) На обрасцу 4 (расходи политичке партије) партија је режијско-административне и
остале трошкове исказала у износу од 347,70 КМ, трошкове пропаганде у износу од
44,40 КМ и укупне расходе у износу од 392,00 КМ.
Контролом образаца расхода, утврђено је да је партија трошкове пропаганде у износу од
44,40 КМ исказала у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови), чиме
је прекршила одредбе чл. 22. и 23. Правилника.
Партија је трошкове пропаганде требала исказати на обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде)
годишњег финансијског извјештаја.
(6) Снага економског покрета у Босни и Херцеговини није на обрасцу 5 (обавезе политичке
партије) финансијског извјештаја исказала обавезе, а које су према подацима из бруто
биланса и биланса стања на дан 31. 12. 2015. године износиле 2.462,11 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 24. Правилника.
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21. РЕГИОНАЛНИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ТУЗЛА (Код 1707)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Регионални демократски савез
Тузла се финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
5.462,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5.462,00
0,00
5.462,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Регионални демократски савез Тузла прекршио одредбе члана 5. став (4), члан 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
a) Увидом у пословне књиге утврђено је да партија није евидентирала неновчану донацију
по основу бесплатног коришћења пословног простора и није правном лицу издала
потврду у складу са одредбом члана 6. став (1) Правилника, чиме су прекршене одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
На основу уговора о закупу пословног простора број: 386/13 од 4. 12. 2013. године
између „Гипром“ д.о.о, Тузла, и Регионалног демократског савеза Тузла на неодређено
вријеме, партија је користила пословни простор правног лица без накнаде.
Регионални демократски савез Тузла је коришћењем пословног простора у својини
правног лица, без плаћања закупнине, примио неновчану донације, коју је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имао обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2015. годину.
b) На основу обављеног прегледа, утврђено је да Регионални демократски савез Тузла
није успоставио евиденције о својим приходима и расходима, финансијски извјештај
није доставио у законом предвиђеном року, нити је поједине обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2015. годину попунио у складу са Правилником, чиме је
прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких
партија.
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(1) Регионални демократски савез Тузла је годишњи финансијски извјештај за 2015. годину
доставио дана 9. 5. 2016. године, тј. након законом предвиђеног рока, чиме је прекршио
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(2) Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да партија у оквиру својих трошкова и
прихода није евидентирала трошкове закупа, односно неновчану донацију коју је
остварила коришћењем пословног простора без накнаде.
У обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу
да плати) финансијског извјештаја партија није исказала приходе по основу закупа
пословног простора без накнаде, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 18.
Правилника.
У обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) финансијског извјештаја
партија није исказала трошкове закупа пословног простора, чиме је прекршила одредбе
члана 21. и 22. Правилника.
22. ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 879)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Еколошка партија Републике
Српске није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се види из сљедеће
табеле.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Еколошка партија Републике Српске прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
a) Еколошка партија Републике Српске није у Годишњем обрачуну за 2015. годину и
годишњем финансијском извјештају исказала неновчану донацију по основу бесплатног
коришћења пословног простора, чиме је прекршила одредбе 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
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Увидом у уговор о закупу од 1. 7. 2009. године утврђено је да је партија користила
простор у својини физичког лица, без обавезе плаћања закупнине за коришћење
простора.
Еколошка партија Републике Српске је коришћењем пословног простора у својини
физичког лица, без плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2015. годину.
b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да је партија
погрешно исказала приходе, расходе и обавезе у годишњем обрачуну за 2015. годину,
што указује да није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима,
чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија. Такође је утврђено да партија није обрасце годишњег финансијског
извјештаја попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија.
-

Еколошка партија Републике Српске није у пословним књигама и на обрасцима 3
(извори финансирања) и 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није
имала обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја исказала неновчану
донацију по основу бесплатног коришћења пословног простора, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и 18. Правилника.
Партија, такође, није у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа
пословног простора, чиме није исказала правилно ни укупне расходе, што је супротно
одредбама члана 21. и 22. Правилника

-

Партија је у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) исказала обавезе према физичком
лицу у износу од 24.550,00 КМ. Према подацима из биланса стања на дан 31. 12. 2015.
године, утврђено је да партија нема обавезе.
23. СТРАНКА НОВОГ ПУТА (Код 000)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка новог пута није остварила
приход нити се финансирала из кредитног задужења, што је приказано у наредној табели.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка новог пута прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12. Закона
о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја Странке правог пута за 2015. годину,
утврђено је да странка није у обрасцима годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину
исказала неновчану донацију у виду бесплатног коришћења пословног простора нити
трошкове закупа пословног простора, чиме је укупне приходе и расходе исказала у мањем
износу у односу на остварене, што је супротно одредбама члана 5. став (4), члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и чл. 13, 18, 21. и 22.
Правилника.
Наиме, увидом у документацију коју је доставила Странка правог пута, утврђено је да је
партија на основу уговора о закупу од 1. 8. 2014. године, користила просторије у својини
физичког лица, без накнаде.
Увидом у Изјаву Странке новог пута о неактивности у 2015. години од 22. 2. 2016. године,
утврђено је да партија није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2015. години у
складу са рачуноводственим прописима.
Коришћењем пословног простора у својини физичког лица, без плаћања закупнине,
Странка правог пута је примила неновчану донацију, које је у складу са Правилником и
Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним
књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.
24. ХРВАТСКА ЧИСТА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (КОД
1257)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска чиста странка права Босне
и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
2.170,00
0,00
0,00
2.170,00
0,00
2.170,00

0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска чиста странка права Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став
(4), члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја Хрватске чисте странке права Босне и
Херцеговине утврђено је да партија није у пословним књигама и обрасцима годишњег
финансијског извјештаја за 2015. годину исказала неновчану донацију у виду бесплатног
коришћења пословног простора нити трошкове закупа пословног простора, чиме је укупне
приходе и расходе исказала у мањем износу у односу на остварене, што је супротно
одредбама члана 5. став (4), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и члана 13, 18, 21. и 22. Правилника.
Увидом у документацију коју је на захтјев Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине доставила Хрватска чиста странка права Босне и Херцеговине, утврђено је да
партија на основу одлуке Општинског вијећа Општине Томиславград користи просторије у
бившој згради МУП-а, без накнаде.
Хрватска чиста странка права Босне и Херцеговине је коришћењем пословног простора у
својини Општине, без плаћања закупнине, примила неновчану донацију, које је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у
пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2015. годину.
25. ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ – МИЛЕ МАРЧЕТА (Код 049)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Завичајни социјалдемократи – Миле
Марчета су се финансирали из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица ( 3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
250,27
0,00
0,00
250,27
0,00
250,27

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да су
Завичајни социјалдемократи – Миле Марчета прекршили одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
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a) Партија није успоставила евиденцију о неновчаном прилогу који је остварен
коришћењем пословног простора, без плаћања закупнине.
Завичајни социјалдемократи – Миле Марчета су били дужни да физичком лицу које је
дало прилог партији, издају потврду о пријему добровољног прилога са наведеним
износом прилога.
Тиме што није успоставила евиденцију о прилогу, партија је прекршила одредбе члана
5. став (4) Закона о финансирању политичких партија, те неиздавањем потврде о
примљеном прилогу и одредбе члана 6. став (1) Правилника.
b) На основу обављеног прегледа, утврђено је да партија није евидентирала све приходе и
расходе у својим пословним књигама, те да годишњи извјештај није попунила у складу
са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
- Увидом у образац 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала
обавезу да плати) финансијског извјештаја, утврђено је да партија није навела име
закуподавца пословног простора и износ донације, што је супротно одредбама члана 12.
став (1) Закона о финансирању политичких партија и члана 18. Правилника.
- У обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (режијско-административни и остали трошкови)
партија није исказала трошкове закупа у износу од 600,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија и члана 22.
Правилника.
26. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА Е- СТРАНКА ГРАЂАНА ТУЗЛА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Политичка организација е-странка
грађана Тузла се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
414,00
25,65
0,00
0,00
0,02
0,001
0,00

0,00

1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.614,02
0,00
1.614,02

74,35
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Политичка организација е-странке грађана Тузла прекршила одредбе члана 5. став (4)
Закона о финансирању политичких партија.
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Контролом извода са трансакционог рачуна број: 3384402212407668 од „Уникредит банке“
д.д. Сарајево, утврђено је да Политичка организација е-странка грађана Тузла прилоге
физичких лица прикупљене током 2015. године у износу од 384,00 КМ није уплаћивала на
свој трансакциони рачун у року од 10 дана од дана пријема добровољних прилога, чиме је
прекршила одредбу члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
27. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код
027)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска заједница
Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)
72.601,74
313.625,22
2.000,00
138,14

Структура
(%)
3,88
16,77
0,11
0,01

0,00

0,00

3.106,40
1.439.938,17
0,00
38.296,20
1.869.705,87
0,00
1.869.705,87

0,17
77,01
0,00
2,05
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 6.
став (2)Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да прилози физичких лица у
износу од 47.150,10 КМ и прилози правних лица у износу од 500,00 КМ нису уплаћени на
трансакционе рачуне Средишњег уреда странке, што је супротно одредбама члана 6. став
(2) Закона о финансирању политичких партија.
Хрватска демократска заједнице Босне и Херцеговине је у 2015. години примила прилоге
физичких лица у укупном износу од 313.550,10 КМ и прилоге правних лица у укупном
износу од 2.000,00 КМ.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна Средишњег уреда странке број:
3381002201525796 код Уникредит банке, утврђено је да је на ове трансакционе рачуне
извршен полог прилога физичких лица из благајне партије у укупном износу 266.400,00
КМ, који чине приходе Средишњег уреда странке. Такође је утврђено да је на овај
трансакциони рачун уплаћен прилог правног лица „Минипекс“ д.о.о., Мостар, у износу од
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1.000,00 КМ који чини приход Средишњег уреда, те средства ЖО ХДЗ БиХ Бусовача по
основу донација у износу од 500,00 КМ.
28. ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1728)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Либерална странка Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
91.679,55
0,00
0,00
91.679,55
0,00
91.679,55

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Либерална странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да
Либерална странка Босне и Херцеговине није успоставила потпуне евиденције о својим
приходима и расходима, обрасце финансијског извјештаја није попунила у складу са
Правилником и није доставила додатну финансијску документацију за 2015. годину, чиме је
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
(1) Партија је у годишњем финансијском извјештају трошкове закупа, то јест обавезе према
закуподавцу исказала у мањем износу у односу на остварене, чиме је прекршила
одредбе члана 21, 22. и 24. Правилника.
Увидом у уговор о закупу пословне просторије, утврђено је да партија није у пословним
књигама евидентирала трошкове закупа за два мјесеца 2015. године у укупном износу
од 60,84 КМ.
Партија, такође, у пословним књигама није евидентирала ни све трошкове телефонских
услуга и електричне енергије за 2015. годину.
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Поред наведеног, Либерална странка Босне и Херцеговине је супротно одредби члана
22. Правилника трошкове пропаганде у износу од 6.667,60 КМ исказала и у обрасцу 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја.
-

Увидом у достављену финансијску документацију, Уговор о финансијском лизингу
број: 14035/15 од 20. 3. 2015. године и Одлуку Либералне странке БиХ број: 01-32-3/15
од 12. 3. 2015. године, утврђено је да је физичко лице извршило набавку аутомобила, те
да је аутомобил дат на коришћење Либералној странци Босне и Херцеговине уз обавезу
да партија плаћа обавезе по основу уговора о лизингу, каско осигурање, одржавање и
поправку аутомобила.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја и пословних књига за 2015.
годину, партија је током 2015. године извршила плаћање обавеза по основу уговора о
лизингу за набавку возила у износу од 3.973,50 КМ и каско осигурање возила у износу
од 1.186,30 КМ, односно укупно 5.159,80 КМ.
С обзиром да је аутомобил дат на коришћење странци уз накнаду, мислимо да партија
није правилно исказала трошкове у пословним књигама и годишњем финансијском
извјештају. Наиме, партија је и трошкове каско осигурања аутомобила требала исказати
као трошкове најма аутомобила.

-

Либерална странка Босне и Херцеговине је у обрасцу 5 (обавезе политичке партије)
исказала податке о датим позајмицама физичким лицима и авансима, који су у бруто
билансу партије исказани на конту краткорочних пласмана и потраживања, чиме су
прекршене одредбе члана 24. Правилника.
Одредбама члана 24. Правилника прописано је да се у образац 5 уписују подаци о
обавезама политичке партије на одређени дан, а не потраживања и дати аванси.

(2) Дана 20. 2. 2017. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Либералној странци Босне и Херцеговине упутила захтјев за достављање документације
(списак имовине партије на дан 31. 12. 2015. године и копију благајничких дневника –
извјештаја за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године са прилозима).
Увидом у службену евиденцију утврђено је да Либерална странка Босне и Херцеговине
није, на захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, доставила додатну
финансијску документацију чиме је прекршила одредбу члана 12. став (5) Закона о
финансирању политичких партија.
29. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ (Код 1730)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска радикална странка „Др
Војислав Шешељ“ се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)

Структура
(%)

0,00
0,00
0,00
0,53

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.722,18
41.350,80
0,00
0,00
43.073,51
2.000,00
45.073,51

3,82
91,74
0,00
0,00
95,56
4,44
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Српска радикална странка др Војислав Шешељ прекршила одредбе члана 11. и члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и финансијске
документације, утврђено је да Српска радикална партија др Војислав Шешељ у пословним
књигама и годишњем финансијском извјештају није правилно исказала приходе и расходе,
што упућује да није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, чиме
је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких
партија. Такође је утврђено да партија није обрасце годишњег финансијског извјештаја за
2015. годину попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да партија није правилно
водила пословне књиге и није поднијела завршни рачун за 2015. годину у складу са
Законом о рачуноводству и ревизији РС.
Служба за ревизију је утврдила да подаци о приходима и расходима исказани у
годишњем финансијском извјештају не одговарају подацима из биланса успјеха за
период 1. 1 – 31. 12. 2015. године.
Наиме, партија је у пословним књигама исказала укупне приходе у износу од 43.073,51
КМ, док је у Билансу успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године исказала укупне
приходе у износу од 37.516,00 КМ.
Увидом у биланс успјеха утврђено је да је партија укупне расходе исказала у износу од
37.347,00 КМ, док је у годишњем финансијском извјештају који је доставила Централној
изборној комисији Босне и Херцеговине, навела да су укупни расходи износили
32.768,62 КМ.
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Такође је утврђено да Српска радикална странка др Војислав Шешељ није у билансу
стања на дан 31. 12. 2015. године исказала обавезе партије, док је у пословним књигама
и годишњем финансијском извјештају исказала укупне обавезе у износу од 34.000,00
КМ.
(2) Служба за ревизију је утврдила да партија у годишњем финансијском извјештају није
правилно исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 19.
Правилника.
Српска радикална странка др Војислав Шешељ је у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказала приходе из буџета Републике Српске у износу од
41.350,80 КМ.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна у периоду од 1. 1 – 31. 12. 2015. године,
утврђено је да су на трансакциони рачун партије по основу коалиционог споразума о
заједничком учешћу на Општим изборима 2014. године који је склопљен између
Демократског народног савеза, Српске напредне странке и Српске радикалне странке др
Војислав Шешељ, уплаћена средства у износу од 34.425,60 КМ, колико је партија
требала евидентирати у пословним књигама и исказати у годишњем финансијском
извјештају као приходе из буџета Републике Српске.
Српска радикална странка др Војислав Шешељ је у пословним књигама евидентирала
као приходе 2015. године и средства која су јој уплаћена у 2016. години у износу од
10.337,70 КМ, док средства у износу од 3.412,50 КМ која су уплаћена дана 17. 3. 2015.
године није евидентирала у пословним књигама, што за резултатима погрешно исказане
приходе.
(3) Партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна) исказала тачне
податке о укупном промету улаза, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна, утврђено је да је укупан промет улаза
износио 36.426,13 КМ, док је партија у обрасцу 2 исказала промет излаза у износу од
37.516,03 КМ.
(4) Партија је у обарасцу 3 (извори финансирања) исказала позајмицу у износу од 2.000,00
КМ као кредитно задужење политичке партије, што је супротно одредби члана 13.
Правилника.
30. НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 561)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народна демократска странка се
финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
2.649,00
3,76
0,00
0,00
0,00
0,00
305,00
0,43
0,00

0,00

2.800,00
64.460,00
0,00
150,00
70.364,00
0,00
70.364,00

3,98
91,61
0,00
0,21
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Народна демократска странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да Народна
демократска партија није водила потпуне евиденције о приходима, расходима и обавезама,
што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
Народна демократска странка није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за
2015. годину у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Служба за ревизију је утврдила да подаци о укупним приходима и укупним расходима који
су исказани у годишњем финансијском извјештају који је достављен Централној изборној
комисији Босне и Херцеговине не одговарају подацима које је партија евидентирала у
пословним књигама, те исказала у завршном рачуну за 2015. годину.
(1) Народна демократска странка није у пословним књигама евидентирала неновчане
донација физичких лица по основу коришћења пословних простора без накнаде у
укупном износу од 2.800,00 КМ. Партија је неновчане донације исказала у обрасцу 3-е
(неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати)
годишњег финансијског извјештаја.
(2) Партија није у пословним књигама за 2015. годину евидентирала и у годишњем
финансијском извјештају исказала све трошкове закупа пословних простора, чиме је
укупне расходе и обавезе на дан 31. 12. 2015. године исказала у мањем износу у односу
на стварне, што је супротно одредбама чл. 21, 22. и 24. Правилника.
-

Увидом у изјаве физичких лица о коришћењу пословних простора без накнаде, утврђено
је да у пословним књигама нису евидентирани трошкови закупа пословних простора у
Братунцу, Приједору, Челинацу и Оштрој Луци у износима од 600,00 КМ, односно
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укупно 2.400,00 КМ. Такође је утврђено да су трошкови закупа пословног простора у
Бањалуци исказани у мањем износу за 400,00 КМ.
-

Партија је у својим пословним књигама евидентирала и у годишњем финансијском
извјештају исказала трошкове закупа пословних простора у мањем износу у односу на
уговорену цијену закупа за одборе у Шипову у износу од 368,00 КМ и Мркоњић Граду у
износу од 1.500,00 КМ.
Такође је утврђено да партија у пословним књигама и годишњем финансијском
извјештају није исказала трошкове закупа пословног простора који је користила у
Козарској Дубици у износу од 1.200,00 КМ.
С обзиром да није евидентирала све трошкове закупа, тако ни обавезе по овом основу
нису евидентиране у пословним књигама нити исказане у годишњем финансијском
извјештају.

(3) Народна демократска странка није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих
рачуна) годишњег финансијског извјештаја правилно исказала податке о промету
оствареном путем трансакционог рачуна ОО НДС Приједор број: 5673631900000882 код
Сбербанк а.д. Бањалука, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Према подацима из извода са трансакционог рачуна, укупан промет излаза је износио
793,04 КМ. Партија у обрасцу 2 није исказала укупан промет излаза са трансакционог
рачуна.
(4) Партија је приходе по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 300,00
КМ исказала као приходе од камата у обрасцу 3-ц (приходи од имовине) НДС Шипово,
чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 16. Правилника.
На основу података које је доставила партија, утврђено је да је НДС Шипово остварио
приходе по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 300,00 КМ, а не
приходе од камате.
Такође је утврђено да је партија у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које
политичка партија није имала обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја
погрешно навела податке о донатору – физичком лицу, чиме је прекршила одредбу
члана 18. Правилника.
(5)Партија није, у пословним књигама за 2015. годину и обрасцу 5 (обавезе политичке
партије), правилно исказала обавезе партије на дан 31. 12. 2015. године, чиме је
прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Партија је у обрасцу 5 исказала обавезе према добављачу „Виторог“ а.д., Шипово на дан
31. 12. 2015. године у износу од 14.040,00 КМ. Увидом у Извод отворених ставки на дан
31. 7. 2016. године, утврђено је да обавезе партије по почетном стању на дан 1. 1. 2015.
године, односно обавезе на дан 31. 12. 2015. године износе 14.723,12 КМ.
31. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА (Код 1200)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска напредна странка се
финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
3.840,00
11,05
730,00
2,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
30.187,91
0,00
0,00
34.757,91
0,00
34.757,91

0,00
86,85
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Српска напредна странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Српска напредна странка није успоставила потпуне и тачне
евиденције о својим расходима и обавезама нити је годишњи финансијски извјештај
попунила у складу са одредбама Правилника чиме су прекршене одредбе члана 11. и члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
(1) Српска напредна странка је на обрасцу 1-1 (Територијална структура политичке
партије) навела да има сљедеће организационе дијелове: Градски одбор Бањалука,
Градски одбор Бијељина и општинске одборе у Дервенти, Броду, Угљевику, Власеници
и Билећи.
У поступку прегледа годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је партија
остварила приходе из буџета 9 (девет) општина и да је користила просторије у својини
општина Србац и Брод, што указује на чињеницу да партија има организационе одборе
које није исказала у обрасцу 1-1, чиме је прекршила одредбу члана 10. Правилника.
(2) Партија је податке о режијско-административним и осталим трошковима исказала на
обрасцу 4-1 годишњег финансијског извјештаја на нивоу политичке партије, што је
супротно одредбама члана 7. став (2) и члана 22. Правилника.
У складу са чланом 7. став (2) Правилника, финансијски извјештај на нивоу партије
подноси се на обрасцима 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3-ф, 3-г, 4, 4.2. и 5, а за организационе дијелове
партије на осталим обрасцима наведеним у члану 5. овог правилника, и то посебно за
сваки организациони дио политичке партије.
(3) У финансијском извјештају партија трошкове закупа није исказала по својим
организационим дијеловима, него збирно у укупном износу од 17.240,00 КМ.
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Контролом додатне финансијске документације утврђено је да је партија трошкове
закупа евидентирала у моменту плаћања обавезе, а не у моменту настанка трошкова,
што није у складу са рачуноводственим прописима. С обзиром да није правилно
евидентирала трошкове, партија није ни обрасце 4 (расходи политичке партије) и 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја
попунила у складу са одредбама члана 21. и 22. Правилника.
-

Општински одбор СНС Билећа је, на основу Уговора о закупу пословних простора са
физичким лицем, користио пословни простор површине 50 м2. Према подацима из
уговора, цијена мјесечног закупа износила је 180,00 КМ, односно закуп за девет мјесеци
2015. године износио је 1.620,00 КМ. На основу обављене контроле промета извода по
трансакционом рачуну, број: 5540120000024956, код Павловић банке, утврђено је да је
партија платила закупнину за 11. и 12. мјесец 2014. године и за шест мјесеци 2015.
године, што укупно износи 1.440,00 КМ. Партија у пословним књигама и финансијском
извјештају није исказала закупнину за три мјесеца 2015. године, што значи да су и
трошкови закупа овог одбора партије исказани у мањем износу за 560,00 КМ.

-

Градски одбор СНС Бањалука је, на основу Уговора о закупу пословних простора са
физичким лицем, користио пословни простор површине 80 м2. Према подацима из
уговора цијена мјесечног закупа износила је 600,00 КМ, то јест закуп за једанаест
мјесеци 2015. године износио је 6.600,00 КМ. Контролом пословних књига је утврђено
да је партија евидентирала трошкове закупа у износу од 5.400,00 КМ, односно мање за
1.200,00 КМ. Поред наведеног, партија је евидентирала трошкове закупа пословног
простора за децембар 2014. године у износу од 1.000,00 КМ.

-

На основу података које је доставила Општина Брод, утврђено је да партија користила
просторије у својини ове општине уз обавезу да плати закупнину за јануар 2015. године
у износу од 168,00 КМ. Увидом у пословне књиге утврђено је да је партија
евидентирала у пословним књигама за 2015. годину и исказала у годишњем
финансијском извјештају трошкове закупа за период август – децембар 2014. године у
износу од 840,00 КМ.

-

Увидом у податке које је доставила Општина Србац, утврђено је да је Српска напредна
странка током 2015. године користила просторије у својини ове општине, те је имала
обавезу да плати закупнину у износу од 772,20 КМ. Српска напредна странка у
пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове
закупа овог организационог дијела.

-

Служба за ревизију је утврдила и да су трошкови закупа пословних простора које су
користили општински одбори СНС Угљевик и Бијељина исказани у већем износу у
односу на цијену закупа за 1.200,00 КМ.
Годишња закупнина за простор који је користио ОО СНС Угљевик износила је 3.600,00
КМ, док је партија у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала трошкове у износу од 4.200,00 КМ.
Према подацима из уговора, Градски одбор Бијељина је користио простор уз мјесечну
цијену закупа од 300,00 КМ, што за осам мјесеци 2015. године износи 2.400,00 КМ.
Контролом пословних књига је утврђено да је партија платила закуп у износу од
3.000,00 КМ, односно више за 600,00 КМ.

(4) Контролом података из пословних књига, утврђено је да Српска напредна странка на
обрасцу 5 (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја и Билансу стања на
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31. 12. 2015. године није исказала неизмирене обавезе према добављачима у износу од
4.583,33 КМ.
Контролом пословних књига и евиденција са аналитичких конта добављача, утврђено је
да обавезе партије према добављачима на дан 31. 12. 2015. године износе 4.605,40 КМ,
док је партија у обрасцу 5.2 (остале обавезе) финансијског извјештаја исказала само
обавезу према Електодистибуцији у износу од 22,07 КМ.
Такође, утврђено је да је партија дате авансе добављачима у износу од 4.583,33 КМ
исказала на конту обавеза као претплату, умјесто на конту потраживања од правних
лица, те је на тај начин погрешно исказала потраживања и обавезе на дан 31. 12. 2015.
године.
-

На основу података које су доставиле општине Србац и Брод, утврђено је да партија
није евидентирала у пословним књигама нити је исказала на обрасцу 5 обавезе по
основу закупа према општинама Србац и Брод у укупном износу од 1.782,40 КМ, чиме
је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Увидом у акт Општине Србац, број: 02-03-13/16 од 13. 6. 2016. године, утврђено је да
партија дугује општини Србац 1.614,60 КМ по основу закупа на дан 31. 12. 2015.
године, као и да има обавезе према општини Брод по основу закупа за мјесец јануар
2015. године у износу од 168,00 КМ.
32. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 730)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјалдемократска унија Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
140,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6.944,04
94.556,37
0,00
0,00
101.640,41
0,00
101.640,41

6,83
93,03
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Социјалдемократска унија Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 11. и члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
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Прегледом је утврђено да партија у пословним књигама није успоставила потпуне и тачне
евиденције о новчаним токовима путем трансакционих рачуна, приходима, трошковима и
обавезама партије те да годишњи финансијски извјештај није попунила у складу са
Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1) Социјалдемократска унија БиХ у обрасцу 2. (преглед промета свих трансакционих
рачуна политичке партије) годишњег финансијског извјештаја није пријавила
трансакциони рачун општинског одбора СДУ Кладањ, док је промет путем
трансакционих рачуна: ОО СДУ БиХ Стари Град број: 1601030000063655 код Вакуфске
банке, трансакционог рачуна ОО СДУ БиХ Нови Град број: 1601060000008994 код
Вакуфске банке, трансакционог рачуна ОО СДУ БиХ Илиџа број: 1020180000012430
код Унион банке и трансакционог рачуна ОО СДУ БиХ Хаџићи број: 3389002203236573
код Уникредит банке пријавила погрешан промет и салдо на дан извјештајног периода,
чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Контролом документације прибављене из других извора, тј. Општине Кладањ, утврђено
је да је из буџета Општине Кладањ на трансакциони рачун ОО СДУ БиХ Кладањ, број:
1020290000024016 уплаћен износ од 356,25 КМ дана 22. 9. 2015. године
(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да подаци о укупним
приходима и расходима Социјалдемократске уније БиХ исказани у обрасцима 3. (извори
финансирања политичких партија) и 4. (расходи политичке партије) не одговарају
подацима из Биланса успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године.
Социјалдемократска унија БиХ је у годишњем финансијском извјештају исказала
укупне приходе у износу од 101.640,41 КМ и укупне расходе у износу од 116.539,56
КМ, док је у Билансу успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године исказала укупне
приходе у износу од 94.097,00 КМ и укупне расходе у износу од 111.718,00 КМ.
(3) Партија није правилно попунила обрасце 3-ф (приходи из буџета) и 3. (извори
финансирања политичких партија) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе
члана 13. и члана 19. Правилника.
Политичка партија у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја није исказала приходе из
буџета Општине Кладањ. На основу акта Општине Кладањ, број: 03/1-14-644/16 од
14. 10. 2016. године, утврђено је да је општина из буџетских средстава уплатила партији
средства у износу од 356,25 КМ.
(4) Партија у обрасцима 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег
финансијског извјештаја није пријавила тачне податке о трошковима закупа, чиме је
прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
-

Партија није исказала трошкове закупа пословног простора од Општине Живинице у
износу од 1.328,42 КМ.

-

На основу Изјаве о коришћењу просторија СДУ БиХ за 2015. годину утврђено је да је
Централа СДУ БиХ користила просторије у Сарајеву, у улици Соукбунар 7. Партија
није у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословног
простора за овај организациони дио.
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С обзиром да партија није исказала трошкове закупа, тако није исказала ни обавезе по
истом основу у обрасцу 5.2 (остале обавезе), чиме је прекршила одредбе члана 24. став
(2) Правилника.
(5) На обрасцу 5. (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја партија није
исказала све своје обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Партија је на обрасцу 5.2 (остале обавезе) финансијског извјештаја исказала обавезе у
износу од 8.459,64 КМ. Увидом у пословне књиге Централе СДУ БиХ и ОО Центар
СДУ БиХ, утврђеноје да партија има неизмирене обавезе за бруто плате у укупном
износу од 8.664,92 КМ, које нису исказане у обрасцу.
33. ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ БиХ (Код 366)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватски народни савез БиХ се
финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
39.893,81
0,00
0,00
39.893,81
0,00
39.893,81

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватски народни савез БиХ прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне документације
утврђено је да Хрватски народни савез БиХ није правилно водио евиденције о приходима и
расходима, годишњи финансијски извјештај није поднио у законом предвиђеном року и
исти није попунио у складу са одредбама Правилника, чиме су прекршене одредбе члана
11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Партија је доставила Завршни рачун за 2015. годину (Биланс стања и успјеха) који није
потписан и овјерен печатом партије, те није овјерен печатом надлежне институције
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(АФИП), што указује да партија није поднијела Завршни рачун за 2015. годину у складу са
рачуноводственим прописима.
-

Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Хрватски народни савез БиХ годишњи
финансијски извјештај за 2015. годину доставио дана 16. 5. 2016. године, тј. након
законом прописаног рока.

-

Контролом промета извода са трансакционог рачуна Кантоналног одбора ХНС БиХ
Херцегбосански, утврђено је да су током 2015. године са овог рачуна исплаћена
средства за материјалне трошкове у износу од 4.967,07 КМ.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да партија није доставила
образац 4-1 (режијско-административни и остали трошкови) за Кантонални одбор ХНС
БиХ Херцегбосански који је Одлуком бр. 01-102/15 од 21. 12. 2015. године распуштен,
што указује на чињеницу да су и укупни расходи у годишњем финансијском извјештају
исказани у мањем износу од остварених, чиме су прекршене одредбе члана 21. и 22.
Правилника.
Партија у годишњем финансијском извјештају није исказала ни промет остварен путем
благајне, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника.
34. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „НАПРЕДНА СРПСКА“ (Код 1264)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Политичка организација „Напредна
Српска“ се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
11.988,46
0,00
0,00
11.988,46
0,00
11.988,46

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Политичка организација „Напредна Српска“ прекршила одредбе члана 11. И члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да Политичка
организација „Напредна Српска“ у пословним књигама исказала трошкове закупа и
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обавезе у мањем износу у односу на остварене, чиме је прекршила одредбе члана 11. И
члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Политичка организација „Напредна Српска“ је, такође, у обрасцима годишњег
финансијског извјештаја исказала трошкове закупа пословног простора у мањем износу
за 200,00 КМ у односу на остварене, чиме је и укупне расходе исказала у мањем износу,
што је супротно одредбама члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија
и члана 21. и 22. Правилника.
Партија у годишњем финансијском извјештају није исказала обавезе према закуподавцу
на дан 31. 12. 2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
(2) Служба за ревизију је утврдила да је партија из благајне, путем које је остварен укупан
промет излаза у износу од 11.895,96 КМ, вршила исплате по рачунима за гориво и
репрезентацију на основу неадекватних књиговодствених исправа (налога исплате), што
није у складу са рачунодственим прописима.
Наиме, увидом у налоге исплате утврђено је да налози исплате не садрже обавезне
елементе, тј. да на налозима нису наведени подаци о лицу којем су исплаћена средства
(име и презиме), нити су потписана од стране примаоца средстава.
35. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА „9. ЈАНУАР“ (Код 732)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска радикална странка „9.
ЈАНУАР“ се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
29.741,47
0,00
0,00
29.741,47
0,00
29.741,47

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“ прекршила одредбе члана 11. И члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да Српска
радикална странка „9. ЈАНУАР“ није водила потпуне евиденције о приходима, расходима и
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обавезама, што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама члана 11. и члана 12.
став (1) Закона о финансирању политичких партија. Партија није попунила обрасце
годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину у складу са Правилником, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“ није у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказала приходе из буџета Општине Рогатица у износу од
1.205,76 КМ. Увидом у податке које је доставила Општина Рогатица, утврђено је да су
средства на име финансирања дијела трошкова редовног рада Српске радикалне партије
„9. ЈАНУАР“ из буџета ове општине уплаћена на трансакциони рачун физичког лица
Миломира Ећимовића. Партија у годишњем финансијском извјештају није исказала ни
трошкове у истом износу, чиме су прекршене одредбе члана 21. и 22. Правилника.
(2) Служба за ревизију је утврдила да партија није у годишњем финансијском извјештају
исказала трошкове закупа пословних простора које је користила у Бијељини, Кнежеву,
Рогатици, Љубињу и Невесињу, односно да је укупне расходе исказала у мањем износу,
чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. Партија у годишњем
финансијском извјештају није исказала ни обавезе према закуподавцима на дан 31. 12.
2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
-

Увидом у Уговор о подзакупу од 30. 1. 2015. године, утврђено је да партија у обрасцима
годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину није исказала трошкове закупа
пословног простора у Бијељини који су износили 3.300,00 КМ.

-

На основу података које су доставиле општине, утврђено је да партија није исказала
трошкове закупа пословних простора које је користила у Кнежеву у износу од 360,00
КМ, Рогатици у износу од 162,00 КМ, Љубињу у износу од 241,20 КМ и Невесињу у
износу од 720,00 КМ.

-

Увидом у податке које је доставила Општина Невесиње, утврђено је да партија није
измирила обавезе по основу закупа пословног простора за 2015. годину, тј. да има
неизмирене обавезе на дан 31. 12. 2015. године у износу од 720,00 КМ.
Служба за ревизију је, такође, утврдила да партија има неизмирене обавезе према
Општини Љубиње по основу неплаћеног закупа за 2015. годину у износу од 241,20 КМ,
те обавезе према Општини Кнежево по почетном стању на дан 1. 1. 2015. године и
неплаћеном закупу за 2015. годину у укупном износу од 1.140,00 КМ.
Увидом у пословне књиге утврђено је да партија није ни у пословним књигама
евидентирала трошкове нити обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) Закона о финансирању политичких партија.

(3) Према подацима из Бруто биланса за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, обавезе Српске
радикалне странке „9. ЈАНУАР“ на дан 31. 12. 2015. године износе 6.477,96 КМ. Партија
је, међутим, у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) исказала укупне обавезе у износу
од 6.016,11 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
36. ЛИСТА ЗА БУГОЈНО (Код 1272)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Листа за Бугојно се финансирала из
сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
284,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
28.060,00
0,00
0,00
28.344,00
0,00
28.344,00

0,00
99,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Листа
за Бугојно прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
На основу обављеног прегледа, утврђено је да Листа за Бугојно у пословним књигама није
евидентирала све расходе и обавезе нити је обрасце годишњег финансијског извјештаја за
2015. годину попунила у складу са Правилником, чиме су прекршене одредбе члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Политичка партија није правилно водила пословне књиге, тј. трошкове није евидентирала у
складу са прописаним контним планом, што за резултат има погрешно исказане трошкове у
обрасцу 4.1 годишњег финансијског извјештаја. Партија је у пословним књигама и обрасцу
4.1 све трошкове исказала на шест конта, тако да су трошкови закупа исказани на контима
услуга и осталих расхода, трошкови превоза и горива као путни трошкови и слично.
(1) Листа за Бугојно није у складу са пореским прописима обрачунала и уплатила порез на
доходак и припадајуће доприносе на накнаде исплаћене волонтерима, те на средства
исплаћена физичким лицима на име хуманитарне помоћи.
Контролом додатне финансијске документације утврђено је да је Листа за Бугојно на
основу појединачних одлука из 2015. године исплатила једнократне хуманитарне
помоћи за двадесет шест физичких лица у укупном износу од 5.946,20 КМ, као и да је
током године, на основу појединачних одлука, извршила исплату помоћи физичким
лицима за суфинансирања школовања, куповине лијекова и трошкове превоза, у
укупном износу од 5.269,57 КМ. Укупан износ исплата по наведеним основама износи
11.215,77 КМ.
Листа за Бугојно је на основу појединачних одлука донесених током 2015. године,
извршила исплату накнада за четири (4) волонтера у укупном износу од 1.300,00 КМ, те
накнаде за помоћ око израде и припреме магистарског рада за два лица у укупном
износу од 420,00 КМ.
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С обзиром да средства исплаћена физичким лицима имају карактер личних примања,
Листа за Бугојно је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на сва исплаћена
средства физичким лицима, обрачуна и уплати порезе и доприносе.
(2) Политичка партија је у обрасцу 3. (извори финансирања) исказала прилоге физичких
лица у износу од 284,00 КМ. Увидом у пословне књиге, утврђено је да је партија
повраћај прилога од Демократске фронте у износу 275,00 КМ исказала као прилоге
физичких лица, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 14. Правилника.
(3) Партија је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег
финансијског извјештаја исказала трошкове закупнине по основу уговора о закупу са
ЈУ „Културно-спортски центар“, Бугојно, као услуге и остале расходе у износу од
1.803,24 КМ. Партија је по основу уговора о закупу користила просторије, површине
12 м2 са мјесечним закупом од 129,04 КМ, што за 2015. годину износи 1.548,48 КМ.
Служба за ревизију утврдила је да је партија трошкове исказала у моменту плаћања
обавезе, што није у складу са рачуноводственим прописима.
37. НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 1256)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Напредна демократска странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
15.030,00
0,00
0,00
15.030,00
0,00
15.030,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Напредна демократска странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Напредна демократска странка није успоставила потпуне евиденције о својим приходима и
расходима и није обрасце финансијског извјештаја попунила у складу са Правилником,
чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких
партија.
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-

Напредна демократска странка је у годишњем финансијском извјештају исказала
приходе из буџета у мањем износу за 90,20 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и
19. Правилника.
Увидом у пословне књиге и финансијски извјештај, утврђено је да је партија исказала
приходе из буџета Општине Илиџа у укупном износу 15.030,0 КМ, што је за 90,20 мање
у односу на остварене приходе.
Партија је у мањем износу за 90,20 КМ исказала и трошкове закупа пословног простора,
чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.

-

Увидом у аналитичку картицу промета трансакционог рачуна број: 1941020089606125,
утврђено је да партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна
политичке партије) правилно исказала почетно стање новчаних средстава, чиме је
прекршила одредбу члана 11. Правилника.
Према подацима са извода број 1, почетно стање новца на дан 1. 1. 2015. године
износило је 487,99 КМ, док је партија у обрасцу 2 исказала почетно стање у износу од
0,00 КМ.

-

Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да партија није у пословним
књигама правилно евидентирала и у годишњем финансијском извјештају исказала
почетно стање на дан 1. 1. 2015. године и салдо готовог новца у благајни на дан 31. 12.
2015. године, чиме је прекршила одредбу члана 12. Правилника.
Партија је у пословним књигама и обрасцу 2-1 (преглед стања благајне) исказала
почетно стање готовог новца на дан 1. 1. 2015. године у износу од 710,00 КМ.
Контролом благајничких извјештаја, утврђено је да партија на дан 31. 12. 2014. године,
односно 1. 1. 2015. године није имала готовог новца у благајни.
Према подацима из Дневника благајне за период 28. 11 – 23. 12. 2015. године, који је
достављен као посљедњи благајнички извјештај за 2015. годину, странка у благајни на
дан 24. 12. 2015. године није имала готовог новца, док је у пословним књигама исказала
средства у износу од 1.210,00 КМ.
Служба за ревизију је, такође, утврдила да је промет улаза у благајничким извјештајима
евидентиран у мањем износу за 500,00 КМ.

-

Увидом у додатну финансијску документацију утврђено је да су на основу одлука
предсједника ОО НДС Илиџа, из благајне партије исплаћене накнаде за рад мјесних
одбора у укупном износу од 1.600,00 КМ. Средства су исплаћена на име трошкова
телефонских услуга.
Партија је супротно одредбама члана 22. Правилника средства исплаћена физичким
лицима на име трошкова телефонских услуга исказала као трошкове разних услуга.

-

Напредна демократска странка је извршила исплату средстава по основу накнаде за рад
и топлог оброка физичком лицу у укупном износу од 5.500,00 КМ. Увидом у пословне
књиге, утврђено је да је партија на средства која су исплаћена овом физичком лицу
путем трансакционог рачуна, у износу од 2.000,00 КМ, обрачунала и уплатила порез на
доходак и доприносе.
С обзиром да партија није обрачунала порез на доходак и доприносе на средства која су
исплаћена физичком лицу у готовом новцу путем благајне у износу од 3.500,00 КМ,
трошкови и обавезе по овом основу нису евидентирани у пословним књигама нити
исказани у финансијском извјештају.
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38. ХРВАТСКА КРШЋАНСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 005)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска кршћанска демократска
унија Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,71
0,00
0,00

0,00

1.200,18
33.289,84
0,00
0,00
34.491,73
0,00
34.491,73

3,48
96,52
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска кршћанска демократска унија Босне и Херцеговине прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у финансијски извјештај, пословне књиге партије и другу финансијску
документацију, утврђено је да је партија, супротно одредби члана 11. Закона у пословним
књигама евидентирала непостојеће обавезе у износу од 4.858,00 КМ, те исте пријавила у
финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ.
Партија је исказала обавезу према Хотелу „Бротњо“ д.о.о., Читлук, у износу од 1.148,50
КМ, те навела да је иста настала 31. 3. 2013. године и обавезу према правном лицу
„Кора-Фин“ д.о.о., Широки Бријег, у износу 3.709,50 КМ, за коју наводи да је настала 30. 4.
2010. године.
На захтјев Централне изборне комисије БиХ, Хотел „Бротњо“ је доставио одговор, број:
11-11/16 од 11. 11. 2016. године, у коме наводи да од Хрватске кршћанске демократске
уније Босне и Херцеговине није имао никаквих потраживања на дан 31. 12. 2015. године.
По питању обавеза према правном лицу „Кора-Фин“ д.о.о., Широки Бријег, Централна
изборна комисија БиХ је упутила захтјев и политичкој партији и правном лицу да доставе
конфирмације, тј. потврде обавеза и потраживања. Политичка партија је 31. 8. 2016. године
доставила писмени одговор у коме наводи да то правно лице више не постоји, па зато не
може доставити тражену конфирмацију.
Захтјев правном лицу „Кора-Фин“ д.о.о., Широки Бријег, пошта није уручила, а на враћеној
пошиљци је навела да прималац не постоји.
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Тиме, што финансијски извјештај није поднијела у форми коју је прописала Централна
изборна комисија БиХ, политичка партија је прекршила одредбе члана 24. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
39. СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА (Код 1250)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка социјалне сигурности
Српских бораца се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
1.280,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.280,00
0,00
1.280,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка социјалне сигурности српских бораца прекршила одредбе члана 11. и члана
12. Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да је Странка
социјалне сигурности српских бораца није водила евиденције о својим приходима и
расходима, односно није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима
и није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину попунила у складу са
Правилником чиме је прекршила одредбе члана 11. И члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
-

Странка социјалне сигурности српских бораца је на захтјев Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине да достави Бруто билансна дан 31. 12. 2015. године и Главну
књигу за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, доставила обавјештење да није водила
пословне књиге за 2015. годину. Партија је, такође, обавијестила Централну изборну
комисију Босне и Херцеговине да је њен трансакциони рачун блокиран у периоду од
9. 10. 2015. године до 18. 5. 2016. године, те да су завршни рачун за 2015. годину
сачинили на основу извода са трансакционог рачуна.

-

Служба за ревизију је утврдила да је партија прилоге физичког лица Аце Прелића у
укупном износу од 1.280,00 КМ исказала као приходе од чланарине, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и 14. Правилника.
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-

Партија је у обрасцу 2-1 (благајна) исказала исте податке о промету и стање на 31. 12.
2015. године као на трансакционом рачуну. С обзиром на то да партија није водила
пословне књиге, нисмо могли потврдити податке о промету и стању готовине у благајни
исказане у обрасцу 2 годишњег финансијског извјештаја.

-

Увидом у Уговор о закупу канцеларијског простора од 1. 10. 2015. године утврђено је да
је партија користила просторије правног лица „Метал“ а.д., Бањалука, почевши од 1. 11.
2015. године. У уговору је предвиђено да партија користи просторије без накнаде, а по
основу санације крова и реновирања канцеларијског простора.
Странка је имала обавезу да у обрасцима 4 (расходи политичке партије) и 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја искаже
трошкове закупа пословног простора по процијењеној вриједности, чиме је прекршила
одредбе чланова 21. и 22. Правилника. Такође, партија је у пословним књигама требала
евидентирати и улагање у туђу имовину по основу санације.

-

Странка социјалне сигурности српских бораца није у обрасцу 5 (обавезе) исказала
обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Према подацима из Извјештаја о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2014.
годину и финансијског извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за
изборе до дана овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2014. године,
обавезе Партије социјалне сигурности српских борацапо позајмицама физичких лица на
дан 31.12.2014. године износиле су 8.000,00 КМ. Увидом у изводе са трансакционог
рачуна партије није утврђено да је партија утоку 2015. године извршила повраћај
средстава физичким лицима по овом основу, што указује да партија није исказала
обавезе по позајмица.
40. НОВИ ПОКРЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1254)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нови покрет Босне и Херцеговине
се финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
160,00
3,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
4.569,46
0,00
0,00
4.729,46
0,00
4.729,46

0,00
96,62
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Нови
покрет Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
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На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину,
утврђено је да Нови покрет Босне и Херцеговине није водио правилне евиденције о
расходима и није попунио обрасце годишњег финансијског извјештаја у складу са
одредбама Правилника, чиме је прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
(1) Увидом у рачуне за електричну енергију и телефонске услуге, утврђено је да је партија
у пословним књигама трошкове настале у 2014. години евидентирала као трошкове
текућег периода, што је супротно рачуноводственим прописима.
(2) Контролом обрасца 3 (извори финансирања) годишњег финансијског извјештаја
утврђено је да партија није исказала приходе од отписаних обавеза у износу од 58,50
КМ, те су тиме укупни приходи партије исказани у мањем износу, односно обрасци 3 и
3-е нису попуњени у складу са чланом 13. и 18. Правилника.
(3) Нови покрет Босне и Херцеговине није у обрасцу 5 (обавезе по кредитима и
позајмицама) годишњег финансијског извјештаја исказао обавезе према физичким
лицима по основу позајмица у износу од 36.771,00 КМ, чиме је прекршио одредбе члана
24. Правилника.
41. ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА(Код 1703)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска независна листа се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
13.590,00
0,00
0,00
13.590,00
0,00
13.590,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска независна листа прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину,
утврђено је да Хрватска независна листа није евидентирала све расходе и обавезе и да
обрасце годишњег финансијског извјештаја није попунила у складу са одредбама
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Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
-

Хрватска независна листа је на конту 30081 - Обавезе по ЖР из претходне године
исказала почетно стање на трансакционом рачуну на дан 1. 1. 2015. године у износу од
27.809,98 КМ, те је у Билансу стања на дан 31. 12. 2015. године исказала обавезе у истом
износу, што указује да је партија погрешно исказала обавезе у пословним књигама и
билансу стања, чиме је прекршила рачуноводствене прописе. Такође, увидом у пословне
књиге утврђено је да је Хрватска независна листа трошкове репрезентације и
пропагандног материјала евидентирала на конту осталих административних трошкова
што није у складу са рачуноводственим прописима.

-

Партија је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала
трошкове закупа пословног простора у мањем износу за 300,00 КМ у односу на
уговорену цијену закупа, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
Увидом у Уговор о закупу утврђено је да је мјесечни закуп износио 300,00 КМ, односно
3.600,00 КМ за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године. Партија је у пословним књигама и
финансијском извјештају исказала трошкове закупа у износу од 3.300,00 КМ.
С обзиром да партија није исказала све трошкове, тако ни обавезе према закуподавцу на
дан 31. 12. 2015. године нису исказане у пословним књигама и годишњем финансијском
извјештају, чиме је прекршила одредбу члана 24. Правилника.

-

Партија није у обрасцима 3 (извори финансирања) и 3-ц (приходи од имовине) исказала
приходе по основу камате на новчана средства на трансакционом рачуну у износу од
14,03 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 16. Правилника.
42. ПОКРЕТ ЗА НАШ ГРАД (Код 1008)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за наш град се финансирао
из сљедећих извора:
Р.
Износ
Структура
Извори финансирања
бр.
(КМ)
(%)
1. Чланарина
0,00
0,00
2. Прилози физичких лица (3-а)
0,00
0,00
3. Прилози правних лица (3-б)
0,00
0,00
4. Приходи од имовине (3-ц)
0,00
0,00
Приходи од добити предузећа у
5.
0,00
0,00
својини политичке партије (3-д)
6. Приходи од поклона (3-е)
600,00
14,67
7. Приходи из буџета (3-ф)
3.490,00
85,33
8. Приходи од пропаганде (3-г)
0,00
0,00
9. Остали приходи
0,21
0,01
I
Укупни приходи (1-9)
4.090,21
100,00
0,00
0,00
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)
4.090,21
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Покрет за наш град прекршио одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
Покрет за наш град није у пословним књигама евидентирао све приходе и расходе и није у
годишњем финансијском извјештају исказао све остварене расходе, чиме је прекршио
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија
и одредбе Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да партија није у пословним
књигама евидентирала неновчану донацију у виду бесплатног коришћења пословног
простора у износу од 600,00 КМ нити трошкове закупа пословног простора у истом износу,
чиме су и укупни приходи и укупни расходи исказани у мањем износу у односу на
остварене.
Такође, утврђено је да Покрет за наш град није у годишњем финансијском извјештају
исказао трошкове закупа пословног простора у износу од 600,00 КМ, чиме је прекршио
одредбе члана 21. и 22. Правилника.
43. РАДНИЧКА ПАРТИЈА (Код 1269)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Радничка партија се финансирала
из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
480,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Радничка партија прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да је Радничка
партија годишњи финансијски извјештај доставила након законом прописаног рока и да
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обрасце није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
-

Радничка партија је годишњи финансијски извјештај за 2015. годину доставила дана
15. 4. 2016. године, тј. након законом прописаног рока.

-

Служба за ревизију је утврдила да Радничка партија није у обрасцу 2 (преглед промета
свих трансакционих рачуна политичке партије) правилно исказала податке о
трансакционом рачуну, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника
Радничка партија није у обрасцу 2 исказала трансакциони рачун број: 567612700000426
који је отворен код Сбербанке а.д. Бањалука дана 23. 2. 2015. године. Према подацима
из Потврде коју је издала Сбербанка а.д. Бањалука дана 14. 10. 2016. године, партија
путем овог рачуна није имала промет током 2015. године.
С друге стране, партија је на обрасцу 2 исказала трансакциони рачун број:
5653722800001585 код Бобар банке а.д., који је угашен дана 26. 3. 2014. године.

-

Партија није у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) исказала
трошкове закупа пословног простора у износу од 480,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 22. Правилника. Увидом у образац 4 (расходи политичке партије)
утврђено је да партија није исказала ни укупне расходе, што је супротно одредби члана
21. Правилника
Радничка партија није у Билансу успјеха за 1. 1 – 31. 12. 2015. године исказала приходе
у укупном износу од 480,00 КМ, нити расходе у истом износу, што указује да није
водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима и одредбама члана 11.
и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
44. ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА СТЈЕПАНА РАДИЋА (Код 1270)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска сељачка странка Стјепана
Радића се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
500,00
0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
61.448,21
0,00
0,00
61.948,21
0,00
61.948,21

0,00
99,19
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска сељачка странка Стјепана Радића прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину,
утврђено је да Хрватска сељачка странка Стјепана Радића није правилно водила евиденције
о расходима и обавезама, да је расходе евидентирала у моменту плаћања обавезе и да
обрасце годишњег финансијског извјештаја није попунила у складу са одредбама
Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1) Хрватска сељачка странка Стјепана Радића је у својим пословним књигама и обрасцу
4.1 (режијско-административни и остали трошкови) који је доставила на нивоу партије,
исказала трошкове закупа пословних простора које су користили одбори у Новом
Травнику и Витезу у укупном износу од 18.186,00 КМ, чиме је прекршила одредбе чл. 7,
21. и 22. Правилника.
Увидом у уговор о закупу утврђено је да су трошкови закупа пословног простора који је
партија користила у Новом Травнику износили 6.722,22 КМ, док је партија исказала
трошкове у износу од 10.066,00 КМ.
Такође, утврђено је да је партија исказала трошкове закупа пословног простора који је
користила у Витезу у износу од 8.120,0 КМ, док су према одредбама уговора трошкови
закупа износили 6.960,00 КМ.
(2) Партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна) исказала тачне
податке о укупном промету оствареном путем трансакционог рачуна, чиме је
прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна, утврђено је да је почетно стање на дан 1. 1.
2015. године износило 12.996,22 КМ, укупан промет улаза 61.735,55 КМ и укупан
промет излаза 66.940,89 КМ. Партија је, међутим, у обрасцу 2 исказала сљедеће
податке: почетно стање на дан 1. 1. 2015. године у износу од 12.996,01 КМ, укупан
промет улаза у износу од 61.948,55 КМ и укупан промет излаза у износу од 67.153,68
КМ.
(3) Увидом у пословне књиге утврђено је да је партија извршила исплату помоћи
члановима партије у укупном износу од 3.650,00 КМ и стипендије у укупном износу од
2.500,00 КМ, те да није обрачунала и уплатила порез и доприносе на исплаћена
средства.
С обзиром на то да средства исплаћена физичким лицима имају карактер личних
примања, партија је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на средства
исплаћена физичким лицима, обрачуна и уплати порез и припадајуће доприносе.
45. СТРАНКА ЗА НАРОД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1177)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за народ Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

500,00
14.378,94
0,00
0,00
14.878,94
0,00
14.878,94

3,36
96,64
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка за народ Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да Странка за
народ Босне и Херцеговине у пословним књигама исказала трошкове закупа и обавезе у
мањем износу у односу на остварене, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(1) Закона о финансирању политичких партија.
Странка за народ Босне и Херцеговине је у обрасцима годишњег финансијског извјештаја
исказала трошкове закупа пословног простора у мањем износу за 400,20 КМ у односу на
остварене, чиме је и укупне расходе исказала у мањем износу, што је супротно одредбама
члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 21. и 22. Правилника.
Партија у годишњем финансијском извјештају није исказала обавезе према закуподавцу на
дан 31. 12. 2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
46. ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БиХ (Код 020)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Грађанска демократска странка БиХ
се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
1.766,00
58,48
0,00
0,00
240,00
7,95
0,00

0,00

0,00
1.013,98
0,00
0,00
3.019,98
0,00
3.019,98

0,00
33,58
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Грађанска демократска странка БиХ прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона
о финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину,
утврђено је да је Грађанска демократска странка БиХ прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
-

Грађанска демократска странка БиХ није попунила образац 5 (обавезе политичке
партије) годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину у складу са одредбама
члана 24. Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Увидом у пословне књиге утврђено је да је Главни одбор партије на дан 31. 12. 2015.
године имао укупне обавезе у износу од 65.786,00 КМ. Партија је, међутим, у обрасцу 5
исказала обавезе Главног одбора у укупном износу од 69.234,20 КМ.

-

Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Општински одбор ГДС
БиХ Завидовићи није водио пословне књиге, нити су у оквиру Главног одбора партије
вођене евиденције о приходима и расходима овог одбора, што је супротно одредбама
члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
47. ТУЗЛАНСКА АЛТЕРНАТИВА (Код 1882)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Тузланска алтернатива се
финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
4.754,00
7,82
9.702,00
15,96
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
46.337,00
0,00
0,00
60.793,00
0,00
60.793,00

0,00
76,22
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Тузланска алтернатива прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Тузланска алтернатива није успоставила потпуне и тачне
евиденције о својим расходима и обавезама, годишњи финансијски извјештај није
поднијела у законом предвиђеном року и исти није попунила у складу са одредбама
Правилника, чиме су прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
-

Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Тузланска алтернатива годишњи
финансијски извјештај за 2015. годину доставила дана 18. 5. 2016. године, тј. након
законом прописаног рока.

-

Партија је на обрасцу 3 (извори финансирања) и обрасцу 3-б финансијског извјештаја
исказала приходе по основу рефундације боловања за свог запосленог у износу од
9.702,00 КМ као прилоге правних лица.
С обзиром да приходи по основу рефундације боловања не представљају донацију него
спадају у остале приходе, партија је прекршила одредбе члана 13. и члана 15.
Правилника.

-

На основу података које је доставио Град Тузла, утврђено је да партија није исказала
трошкове закупа пословног простора за децембар 2015. године у износу од 35,87 КМ,
односно да није исказала обавезе према закуподавцу Граду Тузла на дан 31. 12. 2015.
године у износу од 35,87 КМ.

-

Увидом у пословне књиге, утврђено је да партија има неизмирене обавезе према Хотелу
„Тузла“ на дан 31. 12. 2015. године у износу од 85,47 КМ. На обрасцу 5 (обавезе
политичке партије) финансијског извјештаја партија није исказала наведену обавезу,
чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
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48. СТРАНКА РЕГИЈЕ ЛИВНО (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка регије Ливно није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка регије Ливно прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
-

Политичка партија није у складу са рачуноводственим прописима поднијела годишњи
финансијски обрачун за 2015. годину, чиме је прекршила одредбу члана 11. Закона о
финансирању политичких партија.
Завршни рачун за 2015. годину који је, у складу са рачуноводственим прописима имала
обавезу да поднесе Агенцији за пружање финанцијских, информатичких и
посредничких услуга Мостар до 28. 2. 2016. године, Странка регије Ливно поднијела је
15. 6. 2016. године.
Годишњи финансијски обрачун овјерен од надлежне институције, Агенције за пружање
финанцијских, информатичких и посредничких услуга Мостар, Странка регије Ливно је
требала поднијети Централној изборној комисији БиХ до 31. 3. 2016. године, заједно са
годишњим финансијским извјештајем за 2015. годину.

-

Финансијски извјештај за 2015. годину, Странка регије Ливно је поднијела Централној
изборној комисији БиХ 6. 6. 2016. године, тј. након рока прописаног у члану 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
49. ПОКРЕТ ЗА СЕМБЕРИЈУ (Код 1010)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за Семберију се финансирао
из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
160,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Покрет за Семберију прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
- На основу обављеног прегледа, утврђено је да партија није евидентирала све расходе и
обавезе у својим пословним књигама, те да годишњи извјештај није попунила у складу
са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
У обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (режијско-административни и остали трошкови)
партија није исказала трошкове закупа у износу од 900,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија и члана 22.
Правилника.
У обрасцу 5. финансијског извјештаја (обавезе политичке партије), партија није исказала
своје обавезе по основу коришћења пословног простора, чиме је прекршила одредбе
члана 24. Правилника.
- Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Покрет за Семберију годишњи
финансијски извјештај за 2015. годину доставио дана 23. 5. 2016. године, тј. након
законом прописаног рока, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
50. НЕОВИСНА ЛИСТА „ЗА КУПРЕС“ (Код 1247)
Према подацима из обрасца 3 годишњег финансијског извјештаја Неовисна листа „За
Купрес“ није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је приказано у
сљедећој табели.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Неовисна листа „За Купрес“ прекршила одредбе члана 11. и члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Неовисна листа „За Купрес“ је годишњи обрачун за 2015. годину поднијела Финансијскоинформатичкој агенцији дана 3. 11. 2016. године, чиме је прекршила рачуноводствене
прописе и одредбу члана 11. Закона о финансирању политичких партија . Такође, утврђено
је да Неовисна листа „За Купрес“ није обрасце финансијског извјештаја попунила у складу
са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
-

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину, утврђено је да Неовисна
листа „За Купрес“ није у обрасцу 3 (извори финансирања) исказала податке о
приходима из буџета и укупним приходима партије, који су износили 779,41 КМ, чиме
је прекршила одредбе члана 13. Правилника.
Наиме, Неовисна листа „За Купрес“ је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала
приходе из буџета Општине Купрес у износу од 779,41 КМ, али није у обрасцу 3
исказала податке о оствареним приходима из буџета, односно укупним приходима.

-

Увидом у Биланс стања на дан 31.12.2015. године уврђено је да су укупне обавезе
партије износиле 909,00 КМ. Партија, међутим, у годишњем финансијском извјештају
није исказала обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
51. СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ (Код 1271)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка младих за промјене се
финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
529,40
0,00
0,00
529,40
0,00
529,40

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка младих за промјене прекршила одредбе члана 11. и 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом је утврђено да партија није водила пословне књиге за 2015. годину, што као
резултат има погрешно исказане приходе и расходе, чиме је прекршила рачуноводствене
прописе и одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави пословне књиге за
2015. годину, Странка младих за промјене доставила је изјаву у којој је наведено да партија
није имала никаквих финансијских активности, да није остварила приходе и расходе, нити
је путем трансакционог рачуна и благајне имала промет, што не одговара подацима које је
партија исказала у годишњем финансијском извјештају, нити подацима из Биланса успјеха
за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године.
-

Странка младих за промјене је у Билансу успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. Године
исказала укупне приходе у износу од 991,00 КМ и укупне расходе у износу од 991,00
КМ, док је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне приходе у износу од
529,00 КМ, односно укупне расходе у износу од 1.146,13 КМ.
Увидом у картицу трансакционог рачуна за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, утврђено
је да је партија примила средства из буџета Општине Шековићи у износу од 529,40 КМ,
колико је и исказала у обрасцу 3-ф, те да је примила позајмицу физичког лица у износу
од 100,00 КМ. Укупан промет излаза са трансакционог рачуна износио је 1.146,13 КМ.

-

Служба за ревизију је утврдила да је Странка младих за промјене у обрасцу 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја
исказала повраћај позајмице у износу од 155,00 КМ, чиме је и укупне расходе исказала у
већем износу за 155,00 КМ, што је супротно одредбама члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија и члана 21. и 22. Правилника.
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52. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР АНТЕ СТАРЧЕВИЋ БиХ (Код 1178)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка права др Анте
Старчевић Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
310,00
7,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.310,00
0,00
4.310,00

0,00
92,80
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа, утврђено је да партија није водила пословне књиге и није
евидентирала све расходе и обавезе, те да годишњи извјештај није попунила у складу са
Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Прегледом завршног рачуна утврђено је да политичка партија није успоставила тачне
евиденције о расходима и обавезама, а резултат тога су исказани мањи трошкови у
обрасцима 4 (укупни расходи политичке партије) и 4.1 (режијско-административни и
остали трошкови) финансијског извјештаја у износу од 414,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
Политичка партија је у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја
исказала обавезе на дан 31. 12. 2015. године по основу ПТТ услуга у износу од 414,00 КМ,
док у билансу стања партија није евидентирала поменуте обавезе.
53. НЕЗАВИСНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 761)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Независна демократска странка није
остварила приходе нити се финансирала из кредитног задужења, што је приказано у
наредној табели:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину политичке партије
Независне демократске странке, утврђено је да је партија прекршила одредбе члана
11. и члана 12. Закона о финансирању политичких партија.
Независна демократска странка у Билансу стања на дан 31.12.2015. године није исказала
неизмирене обавезе по основу неплаћених казни, што указује да није водила пословне
књиге у складу са рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе члана 11.
Закона о финансирању политичких странака.
Такође, партија није на обрасцу 5 (обавезе политичке странке) финансијског извјештаја
исказала обавезе у износу од 4.326,65 КМ по основу неплаћених казни по правоснажним
одлукама Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и то: Одлуци број:
01-07-6-37/10 од 12. 10. 2011. године у износу од 826,65 КМ, Одлуци број: 03-07-6-987/12
од 5. 6. 2013. године у износу од 1.000,00 КМ, Одлуци број: 03-07-6-651/13 од 19. 12. 2013.
године у износу од 1.000,00 КМ и Одлуци број: 03-07-6-624/14 од 18. 12. 2014. године у
износу од 1.500,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 12. Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 24. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
54. УЈЕДИЊЕНА ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БиХ (Код 408)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Уједињена Хрватска странка права
БиХ није остварила приход нити се финансирала из кредитног задужења, што је приказано
у наредној табели.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Уједињене Хрватске
странке права БиХ, утврђено је да је партија прекршила одредбе члана 12. Закона о
финасирању политичких партија.
(1) Уједињена Хрватска странка права у финансијском извјештају на обрасцу 5 (обавезе)
није исказала обавезу за неплаћену казну по Одлуци Централне изборне комисије БиХ,
број: 01-07-6-1224/09 од 15. 12. 2010. године, у износу од 1.500,00 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
(2) Дана, 9. 9. 2016. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Уједињеној Хрватској странци права БиХ упутила Захтјев за достављање додатне
документације за 2015. годину којим је од странке тражено да достави копију годишњег
обрачуна (завршног рачуна) за 2015. годину, овјерену од надлежне институције у Босни
и Херцеговини.
У остављеном року партија није поступила по захтјеву, односно није доставила
годишњи обрачун овјерен од стране надлежне институције (АФИП), чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких партија.
55. СТРАНКА ЕВРОПСКЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ (Код 1268)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја
социјалдемократије се финансирала из сљедећих извора:

Странка

европске
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
1.460,00
64,60
800,00
35,40
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странка европске социјалдемократије прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
a) На основу финансијског извјештаја и финансијске документације коју је, на захтјев
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, доставила политичка партија,
утврђено је да политичка партија у пословним књигама није успоставила евиденцију о
дијелу расхода који се односе на закуп пословног простора и у обрасцима 4 (расходи
политичке партије) и 4-1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег
финансијског извјештаја није исказала трошкове закупа пословног простора у износу
од 600,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
b) На захтјев Централне изборне комисије БиХ да достави додатну документацију, број:
03-07-6-352-3/16 од 25. 7. 2016. године, политичка партија није доставила валидне
изводе отворених ставки на дан 31. 12. 2015. Године за добављаче „Логософт“ д.о.о.
према коме је исказала обавезу у износу од 1.285,29 КМ, АГ Ахyдрон грађење д.о.о.
према којој је исказала обавезе у износу од 2.650,00 КМ и „Топлане“ д. д. према којој је
исказала обавезе у износу од 10.127,56 КМ, чиме је прекршила одредбе члан 12. став (5)
Закона о финансирању политичких партија.
56. ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ (Код 1006)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Партија социјалне правде није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Партија социјалне правде прекршила одредбе члана 12. и члана 13. став (2) Закона о
финансирању политичких партија.
Увидом у службене евиденције утврђено је да је Партија социјалне правде годишњи
финансијски извјештај за 2015. Годину доставила дана 29. 4. 2016. године, тј. Након
законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбу члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
У годишњем финансијском извјештају, Партија социјалне правде није навела податке о
лицу које је овлашћено за подношење финансијских извјештаја, нити је на било који начин
обавијестила Централну изборну комисију Босне и Херцеговине о његовом именовању, што
је супротно одредбама члана 12. И члана 13. став (2) Закона о финансирању политичких
партија и члана 9. Правилника.
У складу са одредбама члана 9. Правилника, партија је имала обавезу да у годишњем
финансијском извјештају наведе сљедеће податке о лицу овлашћеном за подношење
финансијских извјештаја: име и презиме, адресу и број телефона.

57. НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ (Код 1003)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Независна странка др Михајло
Товирац финансирала се из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
12,00
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
2.212,00
0,00
0,00
2.224,00
0,00
2.224,00

0,00
99,46
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Независна странка др Михајло Товирац прекршила одредбе члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
(1) Политичка партија није поступила у складу са захтјевом Централне изборне комисије
БиХ, да достави додатну финансијску документацију за 2015. годину. По захтјеву
Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-381-2/16 од 4. 10. 2016. године, којим је
од странке тражено да достави: уговор о закупу пословног простора, бруто биланс
политичке партије на дан 31. 12. 2015. године, главну књигу са аналитичким
евиденцијама у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, копије извода са
трансакционог рачуна у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, копију
благајничке документације и копију годишњег обрачуна овјереног од надлежне
институције (завршни рачун за 2015. годину), политичка партија је доставила само
изводе са трансакционог рачуна.
С обзиром да Независна странка др Михајло Товирац није поступила у складу са
захтјевом Централне изборне комисије БиХ, није доставила комплетну документацију
која је од ње тражена, прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању
политичких партија.
(2) Партија није, у складу са одредбом члана 4. став (2) Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија, уз финансијски извјештај доставила
копију годишњег обрачуна овјереног од надлежне институције (Завршни рачун за 2015.
годину овјерен од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге –
АПИФ), чиме је прекршила одредбе члана 12. сав (3) Закона о финансирању политичких
партија.
Партија је требала поднијети финансијски извјештај на начин како је Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине прописала Правилником о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
(3) С обзиром да Независна странка др Михајло Товирац није доставила финансијску
документацију: бруто биланс, главну књигу са аналитичким евиденцијама, копију
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благајничке документације и копију годишњег обрачуна (завршни рачун за 2015.
годину), није утврђено да ли је политичка партија водила евиденције о приходима и
расходима у складу са одредбама члана 11. Закона о финансирању политичких партија,
тј. у складу са рачуноводственим прописима.
На основу извода са трансакционог рачуна партије, ревизијских доказа и из других извора
(Извјештаја о трансакционим рачунима из Јединственог регистра Централне банке БиХ и
података свих нивоа власти у БиХ о финансирању политичких партија из буџета), нисмо
запазили ништа значајно што би указало на друге недостатке у финансијском извјештају
или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
58. РЕФОРМСКА СТРАНКА ИЗ ЗВОРНИКА (Код 1291)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Реформска странка из Зворника
финансирала се из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Осталиприходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да
Реформска странка из Зворника није поступила у складу са одредбама члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
Политичка партија обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. Годину није
попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
-

У финансијском извјештају (обрасцу 2.1 – промет стања благајне) партија је исказала
стање готовине на дан 31. 12. 2015. године у износу од 4,39 КМ, док је у пословним
књигама стање готовине на исти дан исказала у износу од 56,30 КМ. Погрешним
исказивањем у финансијском извјештају средства у благајни, политичка партија је
прекршила одредбе члана 12. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија.
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-

-

Политичка партија је трошкове који су, према књиговодственим евиденцијама,
износили 66,00 КМ у финансијском извјештају (обрасцима 4 и 4-1) исказала у износу од
40,00 КМ, што није у складу са одредбама члана 21. и члана 22. наведеног правилника.
Партија, супротно одредбама члана 24. Правилника, у финансијском извјештају
(уобрасцу 5 – обавезе политичке партије), није исказала обавезу на дан 31. 12.
извјештајне године, која је у пословним књигама евидентирана у износу од 60,44 КМ.

На основу ревизијских доказа из других извора (Извјештаја о трансакцијским рачунима из
Јединственог регистра Централне банке БиХ и података свих нивоа власти у БиХ о
финансирању политичких партија из буџета), те изјаве политичке партије да није остварила
друге приходе, нисмо запазили ништа значајно што би указало на друге недостатке у
финансијском извјештају, осим наведених, или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
59. ДЕМОКРАТСКА ОБИТЕЉСКА СТРАНКА (Код 1711)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска обитељска странка
финансирала се из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
120,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да
Демократска обитељска странка није поступила у складу са одредбама члана 12.
Закона о финансирању политичких партија.
Политичка партија обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину није
попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
-

У финансијском извјештају (обрасцу 2 – преглед промета трансакционих рачуна
политичке партије) партија је погрешно исказала промет рачуна. Прилив средства на
рачун, у износу од 200,00 КМ, исказала је као исплате, док је одлив средстава у износу
од 179,90 КМ партија исказала као уплате на рачун. Погрешним исказивањем промета
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трансакционог рачуна у финансијском извјештају, политичка партија је прекршила
одредбе члана 11. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
-

Политичка партија је прилог физичког лица, који јој је уплаћен на трансакциони рачун у
износу од 200,00 КМ, у финансијском извјештају (обрасцима 3 и 3-а) исказала у износу
од 120,00 КМ. Погрешним исказивањем у финансијском извјештају оствареног прихода,
партија је прекршила одредбе члана 13. и члана 14. наведеног правилника.

На основу ревизијских доказа из других извора (Извјештаја о трансакционим рачунима из
Јединственог регистра Централне банке БиХ и података свих нивоа власти у БиХ о
финансирању политичких партија из буџета), те изјаве политичке партије да није остварила
друге приходе осим оних исказаних у извјештају, нисмо запазили ништа значајно што би
указало на друге недостатке у финансијском извјештају, осим наведених, или на
финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
60. КЛАДУШКА СТРАНКА ПРИВРЕДНОГ ПРОСПЕРИТЕТА (Код 1015)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Кладушка странка привредног
просперитета финансирала се из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.907,87
10.416,66
0,00
0,00
12.318,53
0,00
12.318,53

15,49
84,51
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Кладушка странка привредног просперитета прекршила одредбе члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину и
исправки истог, које је партија Централној изборној комисији БиХ доставила 26. 1. 2017.
године, скупа са доказима о накнадно обрачунатим и уплаћеним порезима и доприносима
на лична примања у износу од 2.200,00 КМ, утврђено је да партија није у годишњем
финансијском извјештају исказала пореске расходе у износу од 344,96 КМ, чиме је
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прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе
члана 22. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
61. ПАРТИЈА ПРИВРЕДНОГ ПРОГРЕСА БиХ (Код 725)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Партија привредног прогреса БиХ
није остварила приход нити се финансирала из кредитног задужења, што је приказано у
наредној табели:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Партија привредног прогреса БиХ прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Партија привредног прогреса БиХ годишњи финансијски извјештај за 2015. годину
доставила дана 15. 4. 2016. године, тј. након законом прописаног рока, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
62. ПРВА МОСТАРСКА ПАРТИЈА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Прва мостарска партија није
остварила приход нити се финансирала из кредитног задужења, што је приказано у
наредној табели:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Прва
мостарска партија прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Прва мостарска партија је годишњи финансијски извјештај за 2015. годину доставила дана
17. 5. 2016. године, тј. након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбу члана
12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.

63. ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 996)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Еколошка
демократска странка није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је
исказано у сљедећој табели.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Еколошка демократска странка прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Еколошка демократска странка је годишњи финансијски извјештај за 2015. Годину
доставила након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у службене евиденције утврђено је да је партија годишњи финансијски извјештај за
2015. Годину доставила дана 11. 4. 2016. године, тј. Након законом прописаног рока.
64. ТВОЈА И МОЈА СТРАНКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (Код 1184)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Твоја и моја странка
у Босни и Херцеговини није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је
исказано у сљедећој табели:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је Твоја
и моја странка у Босни и Херцеговини прекршила одредбе члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Увидом у службену евиденцију утврђено је да је Твоја и моја странка у Босни и
Херцеговини годишњи финансијски извјештај за 2015. годину доставила дана 13. 6. 2016.
године, тј. након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбу члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Твоја и моја странка у Босни и Херцеговини у финансијском извјештају за 2015. годину
није исказала приходе, расходе и промет на трансакционом рачун, нити било који други
податак који указује на финансијске активности политичке партије.
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65. БОШЊАЧКА СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 930)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Бошњачка сељачка партија није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II )

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Бошњачка сељачка партија прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Бошњачка сељачка странка годишњи
финансијски извјештај за 2015. годину доставила дана 5. 5. 2016. године, тј. након законом
прописаног рока, чиме је прекршила одредбу члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
66. ХРВАТСКИ ПРАВАШКИ БЛОК БиХ (Код 518)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватски правашки блок БиХ није
остварио приходе нити се финансирао из кредита, што се види из сљедеће табеле.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватски правашки блок БиХ прекршио одредбе члана 12. Закона о финансирању
политичких партија.
Увидом у службене евиденције утврђено је да је Хрватски правашки блок БиХ годишњи
финансијски извјештај за 2015. годину доставио дана 14. 4. 2016. године, тј. након законом
прописаног рока, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
67. БХ СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (Код 762)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину БХ слободни
демократи нису остварили приходе нити су се финансирали из кредита, што се види из
наредне табеле.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
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)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да су БХ
слободни демократи прекршили одредбе члана 11. и члана 12. став (2) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
БХ слободни демократи нису на обрасцу 5 (обавезе политичке партије) годишњег
финансијског извјештаја за 2015. годину исказали обавезе за неплаћену казну по
правоснажној Одлуци Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, број: 01-07-6-1/09
од 15. 12. 2010. Године, у износу од 1.000,00 КМ, чиме су прекршили одредбе члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 24. Правилника.
Према подацима које је доставила партија, утврђено је да партија није поднијела завршни
рачун за 2015. годину што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама члана 11.
Закона о финансирању политичких партија.
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68. СТРАНКА ЗА МЛАДОСТ, РАЗВОЈ И БУДУДЋНОСТ (Код 1018)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за младост, развој и
будућност није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се види из сљедеће
табела:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Странке за младост, развој и будућност прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
У годишњем финансијском извјештају партија није правилно попунила образац 2.
финансијског извјештаја (преглед промета свих трансакционих рачуна политичке партије)
чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 11. Правилника.
Партија је у обрасцу 2 исказала мање стање на трансакционом рачуну број:
5550100027757048 на дан 31. 12. 2015. године у износу од 30,00 КМ.
69. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА „ СНАГА БОСНЕ“ (Код 1007)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Политичка организација грађана
„Снага Босне“ се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
150,00
55,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

120,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00

44,44
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Политичка организација грађана „Снага Босне“ прекршила одредбе члана 12. Закона
о финансирању политичких партија.
Увидом у обрасце 4 (укупни расходи) и 4.1 (режијско-административни и остали
трошкови) годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да партија није исказала
трошкове закупнине пословног простора у износу од 120,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе чланова 21. и 22. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
70. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ХЕРЦЕГ-БОСНЕ (Код 1241)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка права
Херцег-Босне се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
(КМ)

Структура
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.590,00
3.879,00
0,00
0,00
5.469,00
0,00

29,07
70,93
0,00
0,00
100,00
0,00

5.469,00

100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Хрватска странка права Херцег-Босне прекршила одредбу члана 12. Закона о
финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја Хрватске странке права Херцег-Босне за
2015. годину, утврђено је да партија није у обрасцу 2 правилно исказала промет остварен
путем трансакционог рачуна, чиме је прекршила одредбу члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија и члана 11. Правилника.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна Хрватске странке права Херцег-Босне за период
1. 1 – 31. 12. 2015. године, утврђено је да партија путем трансакционог рачуна остварила
укупан промет улаза у износу од 3.879,12 КМ и укупан промет излаза у износу од 3.464,28
КМ. Партија је, међутим, у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна
политичке партије) исказала укупан промет улаза у износу од 3.079,12 КМ и укупан промет
излаза у износу од 2.664,28 КМ.
71. ПРИВРЕДНИ НАРОДНИ ПОКРЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1262)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Привредни народни покрет Босне и
Херцеговине се финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
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
191,56
191,56
0,00
191,56

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине је на обрасцима 3 (извори финансирања) и
3-ф (приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја исказао приходе по основу
пренесеног стања из 2014. године у износу од 191,56 КМ.
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Увидом у Биланс успјеха за период 1. 1 – 31. 12. 2015. године, утврђено је да партија у
извјештајном периоду није остварила приходе, те да је новчана средства пренесена из 2014.
године исказала у годишњем финансијском извјештају као приходе текућег периода, чиме
је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и
чланова 13. и 19. Правилника.
72. ЧАПЉИНСКА НЕЗАВИСНА ПАРТИЈА „ЧАПЉИНА У СРЦУ“ (Код 2078)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Чапљинска независна странка
„Чапљина у срцу“ није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је
приказано у сљедећој табели.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Чапљинска независна странка „Чапљина у срцу“ прекршила одредбе члана 12. Закона
о финансирању политичких партија.
Годишњи финансијски извјештај за 2015. годину Чапљинска независна странка „Чапљина у
срцу“ доставила је Централној изборној комисији Босне и Херцеговине дана 9. 5. 2016.
године, тј. након законом предвиђеног рока 31. 3. 2016. године, чиме је прекршила одредбе
члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Партија у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна) није исказала број
трансакционог рачуна, нити назив банке код које је отворен, чиме је прекршила одредбе
члана 11. Правилника.
73. КОНГРЕСНА НАРОДНА СТРАНКА ЗАШТИТЕ ПРАВА БОРАЦА И
ГРАЂАНА ПРАВДЕ И МОРАЛА БиХ (Код 370)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Конгресна народна
странка заштите права бораца и грађана, правде и морала БиХ није остварила приходе нити
се финансирала из кредита, што се види из наредне табеле:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Укупни приходи (1-9)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да
Конгресна народна странка заштите права бораца и грађана, правде и морала БиХ
није поступила у складу са одредбама члана 12. Закона о финансирању политичких
партија.
Политичка партија обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину није
попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
-

У финансијском извјештају (обрасцу 5 – обавезе политичке партије) партија је исказала
обавезу по основу неплаћене закупнине за 2015. годину у износу од 2.275,95 КМ, а на
обрасцима 4 и 4-1 истог извјештаја није исказала трошак, чиме је прекршила одредбе
члана 21. и члана 22. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.

-

У финансијском извјештају, на обрасцу 5, политичка партија није исказала обавезу у
износу од 7.350,00 КМ, по основу неплаћене казне по правоснажној одлуци Централне
изборне комисије БиХ, број: 01-07-6-1389/09 од 19. 3. 2009. године, чиме је прекршила
одредбе члана 24. наведеног правилника.
74. НАРОДНА СТРАНКА НОВИ ГРАД (Код 1021)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народна странка Нови Град није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину утврђено је да је
Народна странка Нови Град прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Прегледом пословних књига утврђено је да је партија у бруто билансу евидентирала
обавезе у износу од 1.547,20 КМ, док исте није исказала у обрасцу 5 (обавезе политичке
партије) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија и члана 24. Правилника.
75. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ПАТРИОТСКА ПАРТИЈА – СЕФЕР
ХАЛИЛОВИЋ (Код 001)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Босанскохерцеговачка патриотска
странка – Сефер Халиловић се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
16.691,08
3,95
1.826,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

15.787,08
388.572,79
0,00
0,25
422.877,20
0,00
422.877,20

3,73
91,89
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Босанскохерцеговачке
патриотске странке – Сефер Халиловић нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
76. ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА БиХ (Код 028)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска народна заједница БиХ
се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
9.695,00
19,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
39.401,62
0,00
183,05
49.279,67
0,00
49.279,67

0,00
79,96
0,00
0,37
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Демократске народне
заједнице БиХ нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
77. ХРВАТСКИ САВЕЗ ХКДУ – ХРАСТ (Код 1714)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватски савез ХКДУ –ХРАСТ
финансирао се из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

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

0,00

600,00
23.160,00
0,00
0,00
23.760,15
0,00
23.790,15

2,53
97,47
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Хрватског савеза
ХКДУ – ХРАСТ нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
78. НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 1186)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нова социјалистичка партија се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.050,00
21.867,00
0,00
0,00
22.917,00
0,00
22.917,00

4,58
95,42
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Нове социјалистичке
партије нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
79. ПОСАВСКА СТРАНКА (Код 1188)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Посавска странка се финансирала из
сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине ( 3-ц )
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
339,51
1,56
0,00
0,00
3,63
0,01
0,00

0,00

0,00
21.453,45
0,00
0,00
21.796,59
0,00
21.796,59

0,00
98,43
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Посавске странке
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
80. СТРАНКА ЗА СРЕДЊЕ (Код 003)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за Средње се финансирала
из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

0,00

0,00

576,00
8.340,00
0,00
0,00
8.916,00
0,00
8.916,00

6,46
93,54
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Странке за Средње
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
81. СТРАНКА ЗА БОЉЕ ГОРАЖДЕ (Код 1709)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за боље Горажде
финансирала се из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
6.714,00
0,00
0,00
6.714,00
0,00
6.714,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Странке за боље
Горажде нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
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82. ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА (Код 1705)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска републиканска странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
620,00
14,73
3.550,00
84,32
40,00
0,95
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4.210,00
0,00
4.210,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Хрватске
републиканске партије нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке
у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
83. ПОКРЕТ ЗА ТРЕБИЊЕ (Код 724)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за Требиње се финансирао
из сљедећих извора, што је приказано у сљедећој табели:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
200,00
5,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

300,00
3.462,00
0,00
0,00
3.962,00
0,00
3.962,00

7,57
87,38
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Покрета за Требиње
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.

84. НАРОДНА СТРАНКА - ПОКРЕТ ЗА БРОД (Код 1017)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народна странка (Покрет за Брод)
се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Осталиприходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

984,00
1.096,00
0,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00

47,30
52,70
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Народне странке
(Покрет за Брод) нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
85. СНАГА НАРОДА (Код 1722)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Снага народа се финансирала из
сљедећих извора, што је видљиво из сљедеће табеле:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
750,00
38,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
0,00
1.950,00

61,54
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Снаге народа нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају
или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
86. САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ (Код 1179)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Савез за демократску Српску се
финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
I

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
1.926,00
0,00
0,00
1.926,00
0,00
1.926,00

0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Савеза за демократску
Српску нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
87. ПОКРЕТ ЗА ПРЊАВОР (Код 983)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за Прњавор финансирао се
из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
1.448,97
0,00
0,00
1.448,97
0,00
1.448,97

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Покрета за Прњавор
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
88. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 521)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска унија Босне
и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,73
0,07

Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II )

0,00

0,00

0,00
1.071,73
0,00
0,00
1.071,73
0,00
1.071,73

0,00
99,93
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Хрватске демократске
уније Босне и Херцеговине нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
89. НОВИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 059)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нови демократски покрет се
финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
866,00
0,00
0,00
866,00
0,00
866,00

0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Новог демократског
покрета нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
90. СТРАНКА ЗА ОПЋИНУ ОЛОВО (Код 1217)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка за Опћину Олово се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
550,00
99,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,02
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
550,11

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

0,00
550,11

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Странке за Опћину
Олово нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
91. „НОВА АЛТЕРНАТИВА” – СТРАНКА РАДА И РАЗВОЈА БиХ (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја „Нова алтернатива“ – Странка рада
и развоја БиХ се финансирала из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
60,00
16,66
300,00
83,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину „Нове алтернативе“ –
Странке рада и развоја БиХ нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
92. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ФЕДЕРАЛИСТА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска странка федералиста
се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
220,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
220,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Демократске странке
федералиста нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
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финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
93. СРПСКА АЛТЕРНАТИВА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска алтернатива се
финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Српске алтернативе
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
94. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ БиХ (Код 1723)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјалдемократски фронт Босне и
Херцеговине се финансирао из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
130,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
130,00

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Социјалдемократског
фронта Босне и Херцеговине нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
95. УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ (Код 1989)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Унија социјалдемократа БХ
финансирала се из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

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

0,00

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

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

100,00

100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Уније
социјалдемократа БХ нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
96. УДАР ЉЕВИЦЕ (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја политичка партија Удар љевице се
финансирао из сљедећих извора:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

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

0,00

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

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. Годину политичке партије
Удар љевице нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
97. ПРВА БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКА СТРАНКА (Код 1699)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Прва босанско-херцеговачка
странка се финансирала из сљедећих извора:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
75,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
75,00

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Прве босанскохерцеговачке странке нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
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98. СТРАНКА СПАС (Код 026)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Странка Спас није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је видљиво из сљедеће табеле:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Странке Спас нисмо
запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају
или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
99. СТРАНКА ПРАВДЕ И РАЗВОЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1004)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка правде и развоја Босне и
Херцеговине није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се види из
сљедеће табеле:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Странке правде и
развоја Босне и Херцеговине нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
100. СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 073)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Сељачка странка није остварила
приходе нити се финансирала из кредита, што се види из сљедеће табеле:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Сељачке странке
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
101. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БиХ (Код 032)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократске странке инвалида
Босне и Херцеговине није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је
приказано у сљедећој табели.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Демократске странке
инвалида Босне и Херцеговине нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије
супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
102. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ (Код 017)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка права БиХ није
остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се види из наредне табеле.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Хрватске странке
права БиХ нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
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финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
103. НОВА ДЕМОКРАТИЈА (Код 722)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нова демократија није остварила
приходе нити се финансирала из кредита, што се види из наредне табеле:
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Нове демократије
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о
финансирању политичких партија.
104. РАДНИЧКО-КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БиХ (Код 574)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Радничко-комунистичка партија
Босне и Херцеговине није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се
види из наредне табеле.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Радничкокомунистичке партије Босне и Херцеговине нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
105. САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ (Код 1706)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Савез за нову политику није
остварио приходе нити се финансирао из кредита, што се види из сљедеће табеле.
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од добити предузећа у
својини политичке партије (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину Савеза за нову
политику нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.

185

186

САДРЖАЈ
1. УВОД ..........................................................................................................................................3
2. ПРАВНИ ОКВИР ..................................................................................................................... 3
2.1. Финансијско извјештавање политичких партија ..................................................... 6
2.2. Финансијска контрола политичких партија ............................................................. 7
3. АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ .............................................................................................................................. 9
4. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ ............................................................................................................16
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА ............................................................................................. 17
6. ПРЕПОРУКЕ .......................................................................................................................... 18
П Р И Л О З И ............................................................................................................................. 21
Прилог бр. 1 - Налази ревизије из извјештаја о ревизији годишњих финансијских
извјештај политичких партија за 2015. годину ............................................................ 23
1.

СТРАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ (Код 004).................................................23

2.

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ (Код 461) ........................................................... 29

3.

ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 734) .................34

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 016) .................37

5.

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990 (Код 769) ....................................39

6.

ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 1290) ........................................................... 43

7.

КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 1276) ....................................................................45

8.

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА НАРОДНА СТРАНКА (Код 520) ........................... 47

9.

СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОВЈЕРЕЊА (Код 1721)......................................................... 48

10. НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 1718)..................................................... 49
11. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА „НАША СТРАНКА” (Код 877) .....52
12. СТРАНКА ДЕВИЗНИХ ШТЕДИША РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 516) ...............54
13. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ИЗВОРНА (Код 000) .........................................54
Прилог бр. 2 - Налази ревизије из извјештаја о прегледу годишњих финансијских
извјештај политичких партија за 2015. годину ............................................................ 56
1.

БОСС – БОСАНСКА СТРАНКА – МИРНЕС АЈАНОВИЋ (Код 036) ..................... 56

2.

СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ (Код 882) ............................................58

3.

САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БиХ – ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ (Код 1182) ...62

4.

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА (Код 440).................................................65

5.

НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК (Код 502) .........................................68
187

6.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 008) ...70

7.

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (Код 515).....................................72

8.

СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА – УМИРОВЉЕНИКА БиХ (Код 513) ............................ 75

9.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (Код 279) ................................................77

10. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 074) .................................................................78
11. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ (Код 090) ........................................................ 80
12. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 018) ....................................................... 84
13. СТРАНКА ДИЈАСПОРЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1190) ........................... 87
14. ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА (Код 1698)..........................................................................90
15. СТРАНКА УДРУЖЕНИХ НЕЗАВИСНИХ ДЕМОКРАТА БиХ (Код 866) .............96
16. ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1701) .................. 97
17. НАПРЕДНА СРПСКА – НС (Код 1694) .........................................................................98
18. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БиХ (Код 455) ....................................100
19. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ (Код 1181) .....................................103
20. СНАГА ЕКОНОМСКОГ ПОКРЕТА У БиХ (Код 1252) ...........................................105
21. РЕГИОНАЛНИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ТУЗЛА (Код 1707)................................ 108
22. ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 879) ...................................109
23. СТРАНКА НОВОГ ПУТА (Код 000).............................................................................110
24. ХРВАТСКА ЧИСТА СТРАНКА ПРАВА БиХ (КОД 1257) ......................................111
25. ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ – МИЛЕ МАРЧЕТА (Код 049)...............112
26. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА Е-ГРАЂАНА ТУЗЛА (Код 000) ........................ 113
27. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БиХ (Код 027) ...................................114
28. ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1728) ........................ 115
29. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ (Код 1730) .........116
30. НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 561)................................................... 118
31. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА (Код 1200) ............................................................. 120
32. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА БиХ (Код 730)................................................. 123
33. ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ БиХ (Код 366) ......................................................... 125
34. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „НАПРЕДНА СРПСКА“ (Код 1264) ...............126
35. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА „9. ЈАНУАР“ (Код 732) ..................................127
36. ЛИСТА ЗА БУГОЈНО (Код 1272).................................................................................. 128
37. НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 1256) ..............................................130
38. ХРВАТСКА КРШЋАНСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БиХ (Код 005) ................. 132
39. СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА (Код 1250) .......133

188

40. НОВИ ПОКРЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1254) .........................................134
41. ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА (Код 1703) .......................................................... 135
42. ПОКРЕТ ЗА НАШ ГРАД (Код 1008).............................................................................136
43. РАДНИЧКА ПАРТИЈА (Код 1269) ...............................................................................137
44. ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА СТЈЕПАНА РАДИЋА (Код 1270) ................ 138
45. СТРАНКА ЗА НАРОД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1177) .............................. 139
46. ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БиХ (Код 020) ....................................140
47. ТУЗЛАНСКА АЛТЕРНАТИВА (Код 1882) .................................................................141
48. СТРАНКА РЕГИЈЕ ЛИВНО (Код 000) ........................................................................143
49. ПОКРЕТ ЗА СЕМБЕРИЈУ (Код 1010) .........................................................................143
50. НЕОВИСНА ЛИСТА „ЗА КУПРЕС“ (Код 1247)........................................................ 144
51. СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ (Код 1271) ..................................................... 145
52. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР АНТЕ СТАРЧЕВИЋ БиХ (Код 1178) ...........147
53. НЕЗАВИСНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 761) .............................................147
54. УЈЕДИЊЕНА ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БиХ (Код 408) .............................. 148
55. СТРАНКА ЕВРОПСКЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ (Код 1268) ........................... 149
56. ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ (Код 1006) ........................................................... 150
57. НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ (Код 1003) ........................... 151
58. РЕФОРМСКА СТРАНКА ИЗ ЗВОРНИКА (Код 1291)..............................................153
59. ДЕМОКРАТСКА ОБИТЕЉСКА СТРАНКА (Код 1711) ..........................................154
60. КЛАДУШКА СТРАНКА ПРИВРЕДНОГ ПРОСПЕРИТЕТА (Код 1015) .............155
61. ПАРТИЈА ПРИВРЕДНОГ ПРОГРЕСА БиХ (Код 725) ............................................156
62. ПРВА МОСТАРСКА ПАРТИЈА (Код 000) ..................................................................156
63. ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 996) ..............................................157
64. ТВОЈА И МОЈА СТРАНКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (Код 1184) ...............158
65. БОШЊАЧКА СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 930) ........................................................ 159
66. ХРВАТСКИ ПРАВАШКИ БЛОК БиХ (Код 518) ....................................................... 159
67. БХ СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (Код 762) ...................................................................160
68. СТРАНКА ЗА МЛАДОСТ, РАЗВОЈ И БУДУДЋНОСТ (Код 1018) ....................... 161
69. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА „ СНАГА БОСНЕ“ (Код 1007) .....161
70. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ХЕРЦЕГ-БОСНЕ (Код 1241) ............................... 162
71. ПРИВРЕДНИ НАРОДНИ ПОКРЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1262) ......163
72. ЧАПЉИНСКА НЕЗАВИСНА СТРАНКА -– ЧАПЉИНА У СРЦУ (Код 2078) ....164

189

73. КОНГРЕСНА НАРОДНА СТРАНКА ЗАШТИТЕ ПРАВА БОРАЦА И ГРАЂАНА
ПРАВДЕ И МОРАЛА БиХ (Код 370) ............................................................................164
74. НАРОДНА СТРАНКА НОВИ ГРАД (Код 1021) ......................................................... 165
75. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ПАТРИОТСКА СТРАНКА – СЕФЕР
ХАЛИЛОВИЋ (Код 001)..................................................................................................166
76. ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА БиХ (Код 028) .....................................167
77. ХРВАТСКИ САВЕЗ ХКДУ-ХРАСТ (Код 1714) .......................................................... 167
78. НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 1186) ................................................. 168
79. ПОСАВСКА СТРАНКА (Код 1188) ..............................................................................169
80. СТРАНКА ЗА СРЕДЊЕ (Код 003) ................................................................................ 169
81. СТРАНКА ЗА БОЉЕ ГОРАЖДЕ (Код 1709) .............................................................. 170
82. ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА (Код 1705) .........................................171
83. ПОКРЕТ ЗА ТРЕБИЊЕ (Код 724) ................................................................................ 171
84. НАРОДНА СТРАНКА – ПОКРЕТ ЗА БРОД (Код 1017)...........................................172
85. СНАГА НАРОДА (Код 1722) .......................................................................................... 172
86. САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ (Код 1179) .................................................... 173
87. ПОКРЕТ ЗА ПРЊАВОР (Код 983) ................................................................................ 174
88. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БиХ (Код 521)..............................................174
89. НОВИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 059).............................................................. 175
90. СТРАНКА ЗА ОПЋИНУ ОЛОВО (Код 1217) ............................................................. 176
91. „НОВА АЛТЕРНАТИВА” – СТРАНКА РАДА И РАЗВОЈА БиХ (Код 000) .........176
92. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ФЕДЕРАЛИСТА (Код 000) .......................................177
93. СРПСКА АЛТЕРНАТИВА (Код 000) ...........................................................................178
94. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ БиХ (Код 1723) ..............................................178
95. УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ (Код 1989) ....................................................... 179
96. УДАР ЉЕВИЦЕ (Код 000) .............................................................................................. 179
97. ПРВА БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКА СТРАНКА (Код 1699) ............................... 180
98. СТРАНКА СПАС (Код 026) ............................................................................................ 181
99. СТРАНКА ПРАВДЕ И РАЗВОЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1004) ..........181
100. СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 073)................................................................................... 182
101. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БиХ (Код 032) ......................................182
102. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БиХ (Код 017) .......................................................... 183
103. НОВА ДЕМОКРАТИЈА (Код 722)................................................................................. 184
104. РАДНИЧКО-КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БиХ (Код 574)...................................184
105. САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ (Код 1706)..................................................................185

190

191

192

