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1. УВОД 

 

1. Законом о финансирању политичких странака, у члану 17. Закона, прописано је да 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна 

изборна комисија БиХ) сваке године подноси извјештај о прегледаном стању 

финансијског пословања политичких странака Парламентарној скупштини Босне и 

Херцеговине (у даљњем тексту: Парламентарна скупштина БиХ). 

 

2. Централна изборна комисија БиХ је у складу са чланом 10. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака (“Службени гласник БиХ”, број: 95/12 и 41/16)1 

успоставила Службу за ревизију финансирања политичких странака (у даљњем тексту: 

Служба за ревизију), која прегледа и контролише финансијске извјештаје које поднесу 

политичке странке и обавља ревизију финансирања политичких странака 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 странака.   

Накнадном измјеном Закона о финансирању политичких странака, 2010. године, 

промијењен је назив Службе за ревизију финансијског пословања у Службу за ревизију 

финансирања политичких странака. 
 

3. Овај извјештај обухвата прегледано стање финансијског пословања политичких 

странака у 2018. години.  

 

2. ПРАВНИ ОКВИР 
 

4. Финансирање политичких странака и изборних кампања у Босни и Херцеговини је 

уређено Законом о финансирању политичких странака (у даљем  тексту: Закон о 

финансирању)2,  Поглављем 15. Изборног закона Босне и Херцеговине (у даљем  тексту: 

Изборни закон БиХ)3 који се односи на финансирање изборне кампање, Законом о 

финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине4, Законом о 

извршењу буџета Федерације Босне и Херцеговине5 и Законом о финансирању 

политичких странака из буџета Брчко дистрикта БиХ6. 

                                           
1 Дана 5. 12. 2012. године, ступањем на снагу Закона о финансирању политичких странака (“Службени гласник 

БиХ”, број: 95/12), стављен је ван снаге Закон о финансирању политичких странака (“Службени гласник БиХ”, 

број: 22/00, 102/09 и 54/10). Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких странака 

(“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 се примјењују на листе независних кандидата и независне кандидате на 

одговарајући начин. 
 

3“Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20. 
 

4 “Службени гласник РС”, број: 65/08. 
 

5Закон о извршењу буџета Федерације Босне и Херцеговине се доноси за сваку календарску годину. 
 

6“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 29/04, 14/07 i 19/07. 
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5. У складу са својим надлежностима, Централна изборна комисија БиХ је донијела 

подзаконске акте којима је уређено извјештавање у области финансирања политичких 

странака и изборних кампања, те процедуре по којима Служба за ревизију финансирања 

политичких странака врши преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја 

политичких странака.  

 

6. У складу с одредбама члана (3) став (1) Закона о финансирању, политичка странка може 

се финансирати из: 
 

- чланарина, 

- добровољних прилога правних и физичких лица,  

- издавачке дјелатности, продаје пропагандног материјала и организовања страначких     

манифестација, 

- прихода од имовине у власништву политичке странке, 

- буџета БиХ у складу с 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 власништву политичке странке. 

 

7. Предузеће у власништву политичке странке може се бавити само дјелатношћу везаном 

за културу или издавачком дјелатношћу. 

 

8. Годишњи приход политичке странке остварен од имовине у власништву политичке 

странке и добити од предузећа која су у власништву политичке странке не смије 

прелазити 20% износа укупног годишњег прихода странке.  

 

9. Политичке странке се финансирају из буџета Босне и Херцеговине у складу с чланом 7. 

Закона о финансирању, ентитетских буџета, кантоналних буџета и буџета Брчко 

дистрикта БиХ, те буџета других јединица локалне управе и самоуправе у складу са 

законом. 

 

(1) У складу с одредбама члана 7. Закона о финансирању у буџету институција Босне и 

Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине средства се осигуравају за 

финансирање политичких странака, односно коалиција политичких странака и 

независних кандидата заступљених у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 

и парламентарних група, односно клубова заступника и делегата у Парламентарној 

скупштини Босне и Херцеговине. 

Укупна средства која се издвајају за финансирање споменутих политичких субјеката не 

могу прелазити износ од 0,2% буџета Босне и Херцеговине у календарској години. 

Политичким странкама, односно коалицијама политичких странака 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 заступничких, односно делегатских мандата, које 

свака политичка странка, коалиција  политичких странака, односно независни 

кандидат има у тренутку додјеле мандата,  
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- 10% од укупног износа распоређује парламентарним групама сразмјерно броју 

заступничких, односно делегатских мјеста која припадају мање заступљеном сполу.  
 

Заједничка комисија за административне послове Парламентарне скупштине БиХ ће 

својим актима детаљније регулисати расподјелу средстава из овог члана, контролу 

трошења и друга финансијска питања у вези с провођењем овог закона. 

 

(2) У Републици Српској, у складу са Законом о финансирању политичких странака из 

буџета Републике, града и општине, средства се издвајају из буџета за: 
 

- финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака, коалиција, 

независних заступника, односно одборника, 
 

- покриће дијела трошкова изборне кампање политичких странака, коалиција, 

независних листа и независних кандидата којима су потврђене изборне листе за избор 

заступника, односно одборника и 
 

- покриће дијела трошкова рада заступничких, делегатских, односно одборничких 

клубова и група. 
 

a) Средства издвојена за финансирање трошкова редовног рада политичких странака, 

коалиција, независних заступника, односно одборника не могу бити мања од 0,2% 

укупних буџетских прихода из претходне године, а распоређују се на начин: 
 

- 20% средстава се распоређују у једнаким износима свим политичким странкама и 

коалицијама  које имају заступнике у скупштини и независним заступницима и 
 

- 80% се распоређује сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка, 

коалиција, независни заступник, односно одборник има у скупштини. 
 

b) Средства за изборну кампању осигуравају 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 заступничких, делегатских, односно одборничких клубова и група, 

додјељују се ради покрића: 
 

- паушалних трошкова за рад у изборним јединицама заступника, 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 заступника, делегата, односно одборника, у вријеме 

када се не одржавају сједнице скупштине или вијећа и 
 

- остале трошкове у вези с радом заступника, делегата, односно одборника у 

клубовима и групама. 

 

(3) Федерација Босне и Херцеговине није донијела посебан закон о финансирању 

политичких странака из буџета, па средства за финансирање политичких странака и 

других политичких субјеката издваја у складу са Законом о извршењу Буџета 

Федерације Босне и Херцеговине, који доноси сваке године.  
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У складу са Законом о извршавању Буџета Федерације БиХ за 2018. годину, средства 

су утврђена као позиција “трансфер за политичке странке и коалиције“ и користе се 

по програму који доноси Влада. Средства се издвајају у износу од 0,2% у односу на 

укупне приходе, без примитака. 

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 заступника 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 основи 

одредби уговора. 

 

(4) Законом о финансирању политичких странака из буџета Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине прописано је да се средства  из буџета Брчко дистрикта БиХ издвајају 

за: 
 

- предизборну кампању политичких странака које учествују на изборима за 

Скупштину Брчко дистрикта БиХ и 
 

- редован рад политичких странака заступљених у Скупштини Брчко дистрикта БиХ. 
 

a) Средства за предизборну кампању политичких странака осигуравају 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 странака издвајају се по годишњој основи од 

0,1% од прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ или 200.000 КМ, зависно од тога 

који од ова два износа је нижи. 
 

Средства издвојена за редован рад политичких странака и њихових заступничких 

клубова у Скупштини Брчко дистрикта БиХ распоређују на тај начин да се: 
 

- 30% средстава распоређује у једнаким износима свим заступничким клубовима 

политичким странкама заступљеним у Скупштини Брчко дистрикта БиХ, а 
 

- 70% од укупног износа распоређује сразмјерно броју заступничких мјеста које свака 

политичка странка има у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у тренутку расподјеле. 
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2.1. Финансијско извјештавање политичких странака 

 

10. У Закону о финансирању политичких странака, у члану 12. став (1), прописано је да 

политичке странке 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 с одредбом из члана 12. став 

(4) извјештај се подноси до 31. марта наредне године. 

 

11. Политичке странке, у складу с одредбом члана 12. став (3) истог закона, подносе посебан 

финансијски извјештај за период изборне пропаганде на начин како је утврђено 

Изборним законом БиХ.  

 

12. Политичке странке и независни кандидати који учествују на изборима за тијела власти 

Босне и Херцеговине на свим нивоима дужни су, у складу с чланом 15.1 став (1) 

Изборног закона БиХ, у вријеме подношења пријаве за овјеру за учешће на изборима, 

Централној изборној комисији БиХ поднијети 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“.  

 

13. Извјештаје које подносе политичке странке и независни кандидати који учествују на 

изборима за тијела власти садрже: све приходе и расходе засноване на чланарини, 

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, кредитима, 

позајмицама, донацијама, олакшицама, поврату новца, осталим материјалним 

трошковима и осталим изворима прихода за период извјештавања које одреди 

Централна изборна комисија БиХ. 

 

14. Политичка странка је, у складу с одредбом из члана 12. став (2) Закона о финансирању, 

обавезна у свој финансијски извјештај укључити све користи остварене од активности 

субјеката који су на било који начин повезани с политичком странком или су под њеном 

контролом. 

 

15. Политичка странка дужна је јавно да прикаже поријекло и начин утрошка средстава 

прикупљених током протекле календарске године (рачуноводствене године). Завршни 

рачун и финансијски извјештај у којем се детаљно наводе извори прихода, подаци о 

физичким и правним лицима која су дала добровољне прилоге те подаци о намјени, 

односно активностима за које су средства утрошена, јавни су документи и објављују се 

на веб-страници политичке странке. 

 

16. Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за провођење одредби којима се 

ближе утврђују садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања.  

 

17. Централна изборна комисија БиХ је донијела три подзаконска акта, којима је утврдила 

садржај, форму, начин и друге детаље финансијског извјештавања: 
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a) Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких странака7 и 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака8 
 

b) Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима 

политичких  странака9 и 
 

c) Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима 

независних кандидата10. 

 

Централна изборна комисија БиХ је у фебруару 2018. године први пут раздвојила начин 

подношења финансијских извјештаја политичких странака које учествују на изборима 

и финансијских извјештаја које подносе независни кандидати, када је ван снаге стављен 

Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких  

субјеката11.  

 

18. Централна изборна комисија БиХ је донијела Правилник о административним 

процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких 

странака12, којим је прописала  процедуре по којима се врши преглед, контрола и 

ревизија финансијских извјештаја политичких странака, у складу са одредбама Закона о 

финансирању. 

 

2.2. Финансијска контрола политичких странака 

 

19. Преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја, које поднесу политичке странке, 

обавља Служба за ревизију финансирања политичких странака. 

 

20. Ревизија финансијских извјештаја политичке странке, у складу с чланом 10. став (2) 

Закона о финансирању укључује извјештаје сједишта странке и најмање двије ниже 

организационе цјелине које одабере Служба за ревизију.  

 

21. Служба за ревизију прикупља ревизијске доказе, које прегледа, оцјењује и изводи 

закључке, на основи којих ревизор припрема прелиминарни извјештај ревизије с 

налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању политичке странке у складу са 

законом. 

 

22. У случају да Служба за ревизију сматра да треба обавити детаљнији финансијски 

преглед како би се утврдило да ли се политичка странка финансирала у складу са 

законом, Служби за ревизију се омогућава приступ просторијама странке.  

 

                                           
7 “ 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 странака (“Службени гласник БиХ”, 

број: 61/06).. 
8 “Службени гласник БиХ“, број: 89/16. 
9 “Службени гласник БиХ“, број: 10/18. 
10 “Службени гласник БиХ“, број: 10/18. 
11“Службени гласник БиХ“, број: 96/13. 
12 “Службени гласник БиХ“, број: 103/08.  
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23. У случају да буде ускраћен приступ просторијама странке, сматра се да наведена 

странка није доставила финансијски извјештај и Централна изборна комисија БиХ јој 

ускраћује право да се кандидује на наредним изборима. 

 

24. Прелиминарни извјештај ревизије, с налазима и мишљењем ревизора, доставља се 

политичкој странци на очитовање. 

 

25. Политичка странка се у року од десет дана, од дана пријема прелиминарног извјештаја 

ревизије, може очитовати о налазима ревизије, или да у складу с чланом 14. став (3) 

Закона о финансирању отклони недостатке у извјештају и повреде закона које су 

отклоњиве. Странка уз очитовање може доставити додатне доказе којима оспорава 

налазе ревизије из прелиминарног извјештаја ревизије или доставити доказе које 

ревизорима није предочила у вријеме обављања ревизије. 

 

26. Након што се политичка странка очитује о налазима ревизије наведеним у 

прелиминарном извјештају ревизије, ревизор у складу са својом процјеном допуњава и 

коригује претходни налаз уколико сматра да су примједбе странке основане, или је 

странка доставила додатне доказе и издаје коначан извјештај с мишљењем ревизора о 

поступању странке у складу са Законом о финансирању и Поглављем 15. Изборног 

закона БиХ. 

 

27. Ако политичка странка на основу налаза и препорука из прелиминарног извјештаја 

ревизије добровољно отклони недостатке који су отклоњиви и у остављеном року 

ревизору достави доказ о отклоњеним недостацима, ревизор у коначном извјештају неће 

навести прекршаје које је странка отклонила. 

 

28. Ако након издавања и доставе политичкој странци прелиминарног писменог извјештаја 

о ревизији политичка странка не уложи приговор, ревизор издаје коначан извјештај с 

мишљењем ревизора о томе да ли се политичка странка финансирала у складу с овим 

законом. 

 

29. У коначном извјештају ревизије наводе се називи организационих дијелова политичке 

странке у којима је обављена ревизија. 
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3. АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ 

ПЕРИОДУ 
 

30. Централна изборна комисија БиХ је од 31. марта 2019. године, до када су политичке 

странке биле обавезне поднијети годишњи финансијски извјештај за 2018. годину, до 

краја септембра 2020. године, када је окончан поступак ревизије и издавања коначних 

ревизијских извјештај, подузела низ активности којима је провјеравана законитост 

финансирања политичких странака: 
 

- извршила пријем финансијских извјештаја политичких странака,  

- успоставила евиденцију о поднесеним финансијским извјештајима, за јавност 

сачинила информације о изворима финансирања политичких странака и 

финансирању изборне кампање за Оште изборе 2018. године, те их скупа с 

извјештајима политичких странака дала на увид јавности, путем веб-странице 

Централне изборне комисије БиХ, 

- обавијестила политичке странке, код којих су утврђени недостаци у финансијском 

извјештају, како би у складу с одредбама члана 14. став (3) Закона о финансирању 

добровољно отклониле уочене недостатке, ако су они отклоњиви, 

- прикупила податке о средствима која су из буџета свих нивоа власти у БиХ 

исплаћена политичким субјектима, сачинила информацију о финансирању 

политичких странака из буџета и дала на увид јавности путем своје wеб-странице, 

- прикупила податке од свих општина у Босни и Херцеговини о додијељеним 

пословним просторима, у њиховом власништву, на кориштење политичким 

странкама, 

- прикупила податке о трансакцијским рачунима политичких странака из 

Јединственог регистра трансакцијских рачуна код Централне банке БиХ, 

- извршила преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја за 125 политичких 

странака, 

- додатно извршила ревизију на терену у просторијама 19 политичких странака,  

- ревизијске извјештаје с налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању 

политичких странака у складу са законом дала на увид јавности, путем своје веб-

странице и 

- ревизијска мишљења, у складу с чланом 10. став (7) Закона о финансирању дала на 

објаву у Службеном гласнику БиХ.  

 

 

 

31. Централна изборна комисија БиХ је у складу са Изборним законом БиХ и Законом о 

финансирању извршила пријем и контролу финансијских извјештаја политичких 

субјеката који су учествовали на Општим изборима 2018. године (предизборни и 

постизборни финансијски извјештаји), сачинила информацију о износу утрошених 

средства и изворима финансирања изборне кампање, у складу с одредбама поглавља 15. 

Изборног закона БиХ, те је путем своје веб-странице дала на увид јавности, скупа са 

постизборним финансијским извјештајима политичких субјеката. 
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32. За финансирање изборне кампање у складу са чланом 15.10 Изборног закона БиХ 

политички субјекти у оквиру законом прописаног лимита могли су потрошити 

67.973.685,90 КМ, од чега политичке странке 59.455.478,60 КМ и независни кандидати 

8.518.207,30 КМ. 

 

 

33. Политичке странке које су Централној изборној комисији БиХ поднијеле постизборни 

финансијски извјештај исказале су трошкове изборне кампање у износу од 9.577.347,57 

КМ.  

Независни кандидати су у својим финансијским извјештајима пријавили трошкове 

изборне кампање у износу од 9.889,00 КМ. 

 

34. Структура трошкова изборне кампање је приказана у табели и графикону који слиједи: 
 

 

Трошкови Износ у КМ Структура 

Трошкови штампања плаката 677.785,29 7,08% 

Трошкови плакатирања 1.430.829,95 14,94% 

Трошкови штампања предизборних огласа, 

прогласа, саопштења и сл. у јавним гласилима 2.472.635,87 25,82% 

Трошкови организације и одржавања предизборних 

скупова 1.528.907,04 15,96% 

Трошкови штампања, умножавања и слања 

предизборног материјала бирачима 973.250,72 10,16% 

Остали трошкови пропаганде 2.493.938,70 26,04% 

УКУПНО 9.577.347,57 100,00% 

 
Табела 1. Износ трошкова изборне кампање за Опште изборе 2018. године 
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Графикон 1. Структура трошкова изборне кампање за Опште изборе 2018. године 

                                                        

                  

35. За финансирање трошкова изборне кампање, за изборе који су проведени 2006, 2008, 

2010, 2012, 2014, 2016. и 2018. године, политичке странке су утрошиле средства у износу 

од  59.024.914,95  КМ. 

 

36. За финансирање кампање за Опште изборе 2006. године политичке странке су утрошиле 

средства у износу од 8.236.564,58 КМ, финансирање кампање за Локалне изборе 2010. 

године 8.156.606,92 КМ, финансирање кампање за Опште изборе 2010. године 

10.423.425,31 КМ, финансирање кампање за Локалне изборе 2012. године 6.994.309,42 

КМ, за финансирање кампање за Опште изборе 2014. године 8.632.256,37 КМ, за 

Локалне изборе 2016. године 7.004.404,78 КМ  и према подацима из финансијских 

извјештаја политичких странка, које су поднијеле извјештај, за финансирање изборне 

кампање за Опште изборе 2018. године утрошено је 9.577.347,57 КМ. 

 

37. Тренд трошкова изборне кампање је сљедећи: 
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   Графикон 2. Упоредни преглед трошкова изборне кампање у периоду 2006–2018. година 

 

 
 

          Графикон 3. Тренд трошкова изборне кампање у периоду 2006–2018. године 

 

 

38. Централна изборна комисија БиХ је у складу са Законом о финансирању извршила 

пријем и контролу годишњих финансијских извјештаја за 2018. годину, које је доставило 

128 политичких странака, сачинила информацију о изворима финансирања политичких 

странака, те је путем своје веб-странице дала на увид јавности, скупа са финансијским 

извјештајима политичких странака. 

 

39. Током 2019. године двије од политичких странака, које су Централној изборној 

комисији БиХ поднијеле финансијски извјештај за 2018. годину, престале су обављати 

своју дјелатност, па су брисане из судског регистра. Једна политичка странка, иако је 
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поднијела финансијски извјештај за 2018. годину, ускратила је приступ својим 

просторијама ради обављања детаљније финансијске контроле, односно ревизије.  

 

40. На основу финансијских извјештаја које су поднијеле политичке странке, Централна 

изборна комисија БиХ је утврдила да су се политичке странке у 2018. години 

финансирале из сљедећих извора: чланарина у проценту од 7,21%, прилога физичких 

лица у проценту 13,97%, прилога правних лица у проценту 21,53%, прихода од имовине 

политичких странака у проценту 0,99%, прихода од поклона и услуга што их странка 

није имала обавезу платити у проценту 0,93%, прихода из буџета у проценту 73,49% и 

осталих прихода у проценту 1,88% од укупно остварених прихода, као што је приказано 

у наредној табели и графикону:     

 

(1) Приходи   Износ у КМ Структура                  

Чланарина    1.969.519,84 7,21% 

Прилози физичких лица 3.816.196,33 13,97% 

Прилози правних лица                                                 416.941,08 1,53% 

Приходи од имовине политичких странака                      271.366,60 0,99% 

Приходи од поклона и услуга што их 

странка није имала обавезу платити                     
253.741,53 0,93% 

Приходи из буџета                                                  20.074.852,82 73,49% 

Приходи од продаје пропагадног материјала 

и  организирања страначких манифестација 
154,00 0,00% 

Остали приходи  и друго                                                           514.334,64 1,88% 

(1) Укупан приход 27.317.106,84 100,00 % 

(2) Дуговања политичких странака на дан 

      31.12.2017. године                                                     
11.305.320,19  

       
Табела 2. Укупни извори финансирања политичких странака у 2018. години 

 



15 

 

 

 

Графикон број 4. Структура укупних прихода политичких странака у 2018. години 

 

41. Политичке странке су на дан 31. 12. 2018. године имале укупна дуговања у износу од 

11.305.320,19 КМ. Дуговања чине 29,27 % укупних извора финансирања политичких 

странака, као што је представљено на графикону број 5. 

 

 

Графикон број 5. Структура финансирања политичких странака у 2018. години 
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42. Централна изборна комисија БиХ је прикупила податке о средствима која су из буџета 

исплаћена политичким субјектима у 2018. години. Према подацима, који су достављени 

на захтјев Централне изборне комисије БиХ, планирана су издвајања из буџета свих 

нивоа власти у Босни и Херцеговини за финансирање политичких субјеката у 2018. 

години, у износу од 19.632.405,26 КМ, док су иста  исплаћена у проценту од 95,16% и 

износе 18.683.077,25 КМ, као што је приказано у табели број 3. и представљено на 

графикону број 5. 

 

Буџет/ниво власти 

Укупно 

уплаћена 

средства 

Структура 

финансирања 

- Буџети опћина/општина и градова  

основних  

  изборних јединица 

6.326.308,94 33,86% 

- Буџети градова 295.313,10 1,58% 

- Брчко дистрикт БиХ 200.000,00 1,07% 

- Буџети кантона/жупанија 3.802.581,96 20,35% 

- Буџет Федерације БиХ 3.800.000,00 20,34% 

- Буџет Републике Српске 3.342.440,06 17,89% 

- Буџет БиХ (исплаћено политичким 

странкама) 
548.300,00 2,94% 

- Буџет БиХ (утрошено за рад клубова) 368.133,19 1,97% 

УКУПНО: 18.683.077,25 100,00% 

 

Табела број 3. Буџетска издвајања за  политичке субјекте у 2018. години 
 

 

 
 

Графикон број 6. Приказ структуре буџетских издвајања за  политичке субјекте у 2018. години 
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43. У периоду од 2004. до 2018. године из буџета свих нивоа власти политичким субјектима 

је исплаћено 281,9 милиона КМ и то: 2004. године 13,2 милиона, 2005. године 15,4 

милиона, 2006. године 19,4 милиона, 2007. године 21,1 милион, 2008. године 23,7 

милиона, 2009. године 19,7 милиона, 2010. године 22,2 милиона, 2011. године 19,96 

милиона, 2012. године 19,7 милиона, 2013. године 17,3 милиона, 2014. године 17,9 

милиона, 2015. године 17,6 милиона, 2016. године 18 милиона КМ, 2017. године 18,1 

милион КМ и 2018. године 18,7 милиона КМ.  

Од 2004. до 2008. године буџетска издвајања су константно расла, период од 2009. до 

2012. године карактеришу осцилације износа буџетских средстава издвојених 

политичким странклама, да би  2013. године та издвајања пала за 12,27%. Од 2014. 

године буџетска издвајања поново расту у процентима 2-3%.     

 

Тренд буџетских издвајања за политичке субјекте у периоду 2004. до 2018. године је 

сљедећи: 

 

 

 
 

 
Графикон број 7. Приказ прихода које су политичке странке оствариле из буџета у периоду 2004–2018. год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Series2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Series1 13.18 15.36 19.38 21.05 23.68 19.74 22.24 19.95 19.70 17.28 17.85 17.59 18.03 18.12 18.68
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ПРЕГЛЕД УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА   ИЗ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ  2004 - 2018. ГОДИНА 
           Прилог 1.4. 

Ниво власти  

Улаћено у 

периоду           

2004. - 2010. 

година 

Уплаћено 

2011. године 

Уплаћено 

2012. године 

Уплаћено 

2013. године 

Уплаћено 

2014. године 

Уплаћено 

2015. године 

Уплаћено 

2016. године 

Уплаћено 

2017. године 

Уплаћено 

2018. године 

Улаћено у 

периоду           

2004 - 2018. 

година 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

Опћине/општине и 

градови 
57.163.670,98 8.063.452,34 7.631.947,50 6.240.772,48 6.854.170,33 7.024.248,93 6.645.104,11 6.468.241,93 6.621.622,04 112.713.230,64 

Брчко Дистрикт 

БиХ 
1.459.999,39 200.000,00 254.285,66 200.000,00 200.000,00 199.999,97 258.019,03 199.999,96 200.000,00 3.172.304,01 

Кантони 29.068.390,02 4.386.311,72 4.189.296,29 3.349.455,22 3.856.403,97 3.540.079,76 3.414.923,62 3.543.989,16 3.802.581,96 59.151.431,72 

Федерација БиХ 19.791.998,00 3.475.152,50 3.500.000,00 3.450.643,00 2.920.671,00 2.775.000,03 3.600.000,03 3.799.999,00 3.800.000,00 47.113.463,56 

Република Српска 23.828.197,53 3.200.001,00 3.500.000,00 3.100.001,00 3.099.999,96 3.129.999,96 3.180.000,00 3.180.000,00 3.342.440,06 49.560.639,51 

Држава 

БиХ 

Уплаћено 

странкама 
1.696.461,69 292.005,28 285.693,80 571.590,10 350.246,30 570.281,47 534.224,00 375.797,80 548.300,00 5.224.600,44 

Утрошено 

за рад 

клубова 
1.657.395,91 339.214,57 343.569,21 374.407,67 570.836,10 359.120,86 406.721,19 561.730,00 368.133,19 4.981.128,70 

УКУПНО: 134.666.113,52 19.956.137,41 19.704.792,46 17.286.869,47 17.852.327,66 17.598.730,98 18.038.991,98 18.129.757,85 18.683.077,25 281.916.798,58 

 

 

Табела број 4. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким странкама по нивоима власти у периоду 2004–2018. године  

 



 

 

44. У оквиру буџетских средстава издвојених политичким странкама у 2018. години, из 

буџета у Федерацији БиХ су издвојена средства у износу од 12.611.905,47 КМ или 

67,50%, из буџета Републике Српске 4.954.738,59 КМ или 26,52%, из буџета Брчко 

дистрикта БиХ 200.000,00 КМ или 1,07%, док су из буџета Босне и Херцеговине 

издвојена средства у износу од 916.433,19 КМ или 4,91% од укупног износа 

буџетских средстава.  

 

 

Ред. 

број 
Назив нивоа власти Укупно уплаћено 

% уплате 

планираних 

средстава 

1 2 3 4 

I Федерација БиХ 12.611.905,47 67,50% 

1 

Општине и градови 

основне изборне 

јединице 

4.754.010,41 37,69% 

2 Градови 255.313,10 2,02% 

3 Кантони 3.802.581,96 30,15% 

4 Буџет ФБиХ 3.800.000,00 30,13% 

II Република Српска 4.954.738,59 26,52% 

1 

Општине и градови 

основне изборне 

јединице 

1.572.298,53 31,73% 

2 Градови 40.000,00 0,81% 

3 Буџет РС  3.342.440,06 67,46% 

III Брчко Дистрикт БиХ 200.000,00 1,07% 

IV Државни ниво БиХ 916.433,19 4,91% 

  УКУПНО: 18.683.077,25 100,00% 

 

Табела 5. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким странкама по нивоима власти (државни 

ниво, ентитетски нивои и Брчко дистрикт БиХ) 

 

45. Из буџета општина и градова, основних изборних јединица, у Федерацији БиХ 

политичким субјектима у 2018. години исплаћена су средства у износу 4.754.010,41 

КМ, док су из буџета општина градова у Републици Српској исплаћена средства у 

износу 1.572.298,53 КМ.  

 

46. Из буџета града Сарајево политичким субјектима исплаћена су средства у износу 

255.313,10 КМ, док је из буџета града Источно Сарајево политичким субјектима 

исплаћен износ од 40.000,00 КМ. 

 

47. Из буџета кантона у Федерацији БиХ политичким субјектима у 2018. години 

исплаћена су средства у износу 3.802.581,96 КМ.  
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4. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ 
 

48. Служба за ревизију финансирања политичких странака на основу  члана 10. Закона о 

финансирању политичких странака, а у вези са чланом 2. Правилника о 

административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских 

извјештаја политичких странака извршила је преглед, контролу и ревизију годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину за 125 политичких странака, те контролу 

подизборних финансијских извјештаја за 63 политичке странке које су учествовале 

на Општим изборима 2018. године, од укупно 158 политичких странака, колико их се 

2018. године налазило на евиденцији Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине. 
 

49. Код 106 политичких странака издати су извјештаји о прегледу годишњег 

финансијског извјештаја с налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању 

политичких странака у складу са законом. Код 19 политичких странака извршена је 

ревизија у просторијама странака па су издати извјештаји о ревизији годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину.   

 

50. Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину није поднијела 21 политичка 

странка. 

 

51. Десет политичких странка је ускратило приступ својим просторијама ради обављања 

ревизије њиховог финансијског пословања у 2018. години. Једанаест политичких 

странка које нису поднијеле финансијски извјештај за 2018. годину, нису поднијеле 

извјештај ни за претходну годину и ускратиле су приступ својим просторијама ради 

обављања ревизије, па им је Централна изборна комисија БиХ изрекла 

административну мјеру, којом им је ускраћено право кандидовања на наредним 

изборима.  

 

52. Дванаест политичких странка је 2018. године брисано из судског регистра. 

 

53. Прегледом, контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких странака за 

2018. годину, утврђено је сљедеће:  
 

- Код 11 политичких странака (8,8% од укупног броја контролисаних странака) није 

утврђено кршење одредаба Закона о финансирању политичких странака,  
 

- Код 61 политичке странке (48,8%  од укупног броја странака) утврђени су мањи 

прекршаји: исплате малих износа средстава без програма утрошка, непријављивање 

неновчаних донација мале вриједности, неиздавање потврда о примљеним 

чланаринама и прилозима у малим износима, неуплаћивање истих на трансакцијски 

рачун централе странке, мања кршења рачуноводствених прописа, невођење или 

погрешно вођење евиденција о приходима и расходима у мањим износима, грешке у 

попуњавању финансијских извјештаја и достављање извјештаја након законом 

прописаног рока.  
 

Такође, већи број политичких странка је у складу са одредбом из члана 14. став 

(3) Закона о финансирању политичких странка добровољно отклонио 

недостатке, након што им је достављен прелиминарни извјештај ревизије. 

Странке су углавном исправљале финансијске извјештаје, пријавиле прилоге и 

вратиле забрањене прилоге.  
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- Код 53 политичке странке (42,4% контролисаних странака), утврђена су кршења 

одредаба Закона о финансирању политичких странака, за која у складу са овим 

Законом постоји основ за утврђивање одговорности, те санкционисање након 

проведеног поступка. Међу њима је и пет политичких странка које нису поднијеле 

постизборни финансијски извјештај и двије странке које су прекорачиле лимит на 

трошкове изборне кампање, прописан у члану 15.10 Изборног закона БиХ.   

 

54. Политичке странке су кршиле одредбе Закона о финансирању политичких странака 

на начин: 
 

- Финансијска средства обезбијеђена за финансирање политичких странака, углавом 

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 странака, 
 

- Странке нису водиле евиденцију о пријему чланарина и добровољних  прилога, нису 

издавале потврде о пријему чланарина и добровољних прилога, те прилоге нису 

пријавиле у финансијским извјештајима, чиме су прекршиле одредбе члана 5. став (4) 

Закона, 
 

- Средства од чланарина и добровољних прилога, која су примана у готовини, нису 

уплаћивана на трансакцијски рачун политичке странке, иако је Законом о 

финансирању прописано да  овлаштено лице у политичкој странци  уплаћује 

чланарину и добровољне прилоге непосредно на трансакцијски рачун централе 

политичке странке најкасније у року од 10 дана од дана пријема уплате, чиме су 

прекршиле одредбе члана 5. став (4) и члана 6. став (2) Закона, 
 

- Оствариле су прилоге изнад лимита утврђеног чланом 6. став (5) Закона,  

 

- Знатан број странака, супротно одредбама члана 8. Закона, се финансирао се из 

забрањених извора, 
 

- Једна политичка странка је остварила приход од имовине који је већи 20% од укупног 

прихода, а исти није  дала у добротворне сврхе, чиме је прекршила одредбе члана 3. 

став (3), члана 4. став (2), Закона о финансирању политичких странака, 
 

- Пословне књиге нису водиле у складу са важећим прописима, нису успоставиле 

правовремене и тачне евиденције о својим приходима, расходима, обавезама и 

новчаним токовима путем трансакцијских рачуна и благајне, финансијске извјештаје 

нису поднијеле у законом прописаним роковима и на начин како је прописала 

Централна изборна комисија БиХ, чиме су прекршиле одредбе члана 11. и члана 12. 

Закона о финансирању политичких странака, 
 

- Знатан је број политичких странака које нису пријавиле транскцијске рачуне код 

пословних банака, путем којих су обављале финансијске трансакције, 
 

- Пет политичких странка није поднијело постизборни финансијски извјештај, 
 

- Двије политичке странке су прекорачиле лимит на трошкове изборне кампање, 

прописан чланом 15.10 став (2) Изборног закона БиХ, 
 

- Код пет политичких странка је утврђено да на исплате средстава физичким лицима, 

која имају карактер личних примања, нису обрачунати и уплаћени порези и 

доприноси у складу са порезним прописима, 
 

- Четири политичке странке нису поступале у складу са прописима којима је уређено 

располагање и плаћење готовим новцем и 
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- Код осам политичких странка постоји основана сумња на злоупотребе јавних 

средстава 
 

- Код 11 политичких странка постоји основана сумња да су прекршиле пореске и 

финансијске прописе. 
 

У прилогу су дати налази из ревизијских извјештаја политичких странака. 
 

55. Централна изборна комисија БиХ је на основи налаза ревизије, а у оквиру својих 

надлежности и овлаштења из члана 14. став (1) Закона о финансирању, члана 115. 

став (1) Закона о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 

88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), те члана 18. Пословника Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине - пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, бр. 29/18 и 

25/20), покренула поступак против 53 политичке странке због основане сумње да су 

2018. године прекршиле одредбе Закона о финансирању, међу којима је седам 

странака које су прекршиле и одредбе Поглавља 15. Изборног закона БиХ, 

финансирање изборне кампање. 
 

56. Двадест једну политичку странку које нису поднијеле финансијске извјештаје (за 

2017. годину једанаест странка и 2018. годину десет странака) и нису омогућиле 

приступ својим просторијама ради обављања ревизије, Централна изборна комисија 

БиХ је санкционирала изрицањем административне мјере, којом је странкама 

ускраћено право да се кандидују за учешће на наредним изборима. 
 

57. Ради кршења Закона о финансирању политичких странка у периоду од 2004. до 2018. 

године Централна изборна комисија БиХ је донијела 548 одлука о санкционисању 

политичких странака и пет одлука о санкционисању физичких лица (укупно 553 

одлуке), од чега су 432 одлуке о санкционисању новчаним казнама, 114 одлука о 

санкционисању административном мјером, ускраћивања права политичким 

странкама да се кандидују на наредним изборима и двије административне мјере 

којима је политичким странкама наложено да дио средстава уплате у добротворне 

сврхе 
 

58. За девет политичких странака које нису поднијеле финансијски извјештај за 2018. 

годину, нити за претходну годину  и нису дужи период учествовале на изборима, што 

указује на чињеницу да нису обављале своју дјелатност у периоду дужем од једне 

године, чиме су у складу са Законом о политичким организацијама у оба ентитета и 

Законом о политичким организацијама Брчко дистрикта БиХ стечени услови за 

њихово брисање из судског регистра, Централна изборна комисија БиХ је надлежним 

судовима упутила приједлог за њихово брисање из судског регистра.  
 

59. Током 2018. године на приједлог Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 

из судског регистра су брисане три политичке станке, док је девет политичких 

странака престало обављати дјелатност, те је из судског регистра брисано на свој 

захтјев.   
 

60. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је надлежним судовима у Босни и 

Херцеговину упутила приједлоге за брисање 176 политичких странака због основа 

сумње да не обављају своју дјелатност, јер дужи период не  учествују на изборима и 

не подносе финансијске извјештаје, и то: 
 

- 2009. године за 136 политичких странака, 
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- 2011. године за  4 политичке странака, 

- 2012. године за 5 политичких странака, 

- 2015. године за 13 политичких странака, 

- 2017. године за 9 политичких странака и 

- 2018. године за 9 политичких странака. 

 

61. Према службеним евиденцијама, надлежни судови су на захтјев Централне изборне 

комисије БиХ, из регистра избрисали 164 политичке странке, док је 26 политичких 

странак из регистра брисано на основу одлука њихових надлежних органа13.  
 

62. Централна изборна комисија БиХ је, у складу са одредбама члана 14. став (4) Закона 

о финансирању политичких странака, надлежним тужилаштвима и другим органима 

надлежним за провођење закона пријавила 83 случаја, у којима је контролом и 

ревизијом финансијских извјештаја политичких странака потврђена сумња на 

извршена кривична дјела, која се могу довести у везу с финансирањем политичких 

странака и финансирањем изборне кампање, те пореске утаје, што је наведено у 

наредној табели.  

 

Година/број 

пријава 

Пријаве 

пореским 

управама 

Пријаве  

СИПИ 

Пријаве 

тужилаштву 

Пријаве 

уредима за 

ревизију 

2009 1 1     

2013     1   

2014 13 2 12   

2015 19 1 1   

2016   5 1   

2017       8 

2018 7 1    

2019 9       

2020   114   

УКУПНО 49 10 16 8 

 
Табела 6. Преглед пријава надлежним органима 

 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

63. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с одредбама члана 14. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака, надлежна за провођење одредби Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

64. У случају да политичка странка 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. 
 

                                           
13Информација о избрисаним политичким странкама из судског регистра, са списком странака, објављена 

је на веб-страници Централне изборне комисије БиХ: www.izbori.ba  
14 Пријавом је обухваћено 45 политичких странака које не подносе финансијске извјештаје Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине, нити Служби за ревизију финансирања политичких странака 

омогућавају приступ својим просторијама ради обављања ревизије њиховог финансијског пословања. 

http://www.izbori.ba/
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65. У складу с одредбом члана 14. став (4) Закона о финансирању политичких странака 

сваку сумњу о кривичном дјелу које се може довести у везу с финансирањем 

политичких странака и финансирањем изборне кампање Централна изборна комисија 

БиХ обавезна је пријавити надлежном тужилаштву и другим тијелима надлежним за 

провођење закона. 

 

66. У вези са финансијским извјештајима политичких странака за 2018. годину, 

Централна изборна комисија БиХ је провела све активности које су прописане 

одредбама Закона о финансирању политичких странака и одредбама Поглавља 15. 

Изборног закона БиХ, те одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака, Правилника о предизборним и постизборним 

финансијским извјештајима политичких странака и одредбама Правилника о 

административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских 

извјештаја политичких странака, које се могу груписати на сљедећи начин: пријем 

предизборних и постизборних финансијских извјештаја политичких субјеката, 

пријем годишњих финансијских извјештаја политичких странака, прикупљање 

података о средствима која су из буџета свих нивоа исплаћена политичким 

субјектима, прикупљање ревизијских доказа, како од политичких странака, тако и из 

екстерних извора (тијела власти, Централне банке БиХ, пословних банака, правних и 

физичких лица која су донатори или пословни партнери политичких странака, судова 

и сл.), контрола и ревизија финансијских извјештаја политичких странака, издавање 

ревизијских извјештаја с налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању 

политичких странака у складу с одредбама Закона о финансирању политичких 

странака и одредбама поглавља 15. Изборног закона Босне и Херцеговине, покретање 

поступка утврђивања одговорности и санкционисања политичких странака за које 

постоји основана сумња да су прекршиле Закон о финансирању политичких странака, 

обавјештавање тијела надлежних за провођење закона који нису у надлежности 

Централне изборне комисије БиХ и остале активности. 

 

67. Централна изборна комисија БиХ је, путем своје официјелне веб-странице, дала на 

увид јавности бројне информације и извјештаје о изворима финансирања политичких 

странака, податке о износу трошкова изборне кампање и њеном финансирању, 

податке о средствима која су политичким странкама исплаћена из буџета свих нивоа 

власти у периоду од 2004. до 2019. године, извјештаје политичких странака, 

извјештаје ревизије свих политичких странака, с налазима и мишљењем ревизора о 

финансирању политичких странака у складу са Законом о финансирању политичких 

странака.  

 

6. ПРЕПОРУКЕ  

 

68. Као и у претходном периоду Централна изборна комисија БиХ препоручује да се у 

наредном периоду посвети пажња даљњем унапређењу транспарентности 

финансирања политичких странака. 

 

69. На основи наведеног и досадашњих стечених искустава у примјени Закона о 

финансирању политичких странака, предлажемо да Парламентарна скупштина БиХ 

преиспита законодавство које регулира оснивање, политичко дјеловање и 

финансирање политичких странака и изборних кампања, те да се хармонизују 

ентитетски прописи и прописи Брчко дистрикта БиХ с прописима на државном 

нивоу. 
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70. Политичке странке 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 странке се оснивају у складу са Законом о политичким 

организацијама (“Службени лист СР БиХ“, број 27/91 – преузет у ФБиХ), у 

Републици Српској у складу са Законом о политичким организацијама (“Службени 

гласник РС“, 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). 

 

71. Закон о финансирању политичких странака (“Службени гласник БиХ”, број: 95/12 и 

41/16) прописује да се финансирање политичких странака 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 странака из буџета 

Републике, града и општине (“Службени гласник РС“, број 65/08) и Закон о 

финансирању политичких странака 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 

странака, а Федерација БиХ нема Закон о финансирању политичких странака из 

буџета, па средства за њихово финансирање издваја у складу са  Законом о извршењу 

Буџета Федерације Босне и Херцеговине, који доноси сваке године. 

 

72. У оквиру трећег круга евалуације за Босну и Херцеговину – област Транспарентност 

финансирања политичких странака, у Евалуацијском извјештају за Босну и 

Херцеговину “Транспарентност финансирања политичких странака (усвојен на 51. 

пленарној сједници GRECO -а, Стразбур, 23–27. мај 2011. године), Извјештају о 

усклађености за Босну и Херцеговину “Транспарентност финансирања политичких 

странака (усвојен  на 61. пленарној сједници GRECO-а, Стразбур, 14–18. октобар 

2013. године), Привременом извјештају о усклађености за Босну и Херцеговину 

“Транспарентност финансирања политичких странака (усвојен на 64. пленарној 

сједници GRECO-а, Стразбур, 16–20. јуни 2014.), Другом привременом извјештају о 

усклађености Босне и Херцеговине с препорукама GRECO-а 

“Транспарентност  финансирања политичких странака” (усвојен на 68. пленарној 

сједници GRECO-а, Стразбур, 15–19. јуни 2015.), Трећем привременом извјештају о 

усклађености Босне и Херцеговине с препорукама GRECO-а (усвојен на 72. 

пленарној сједници GRECO-а у Стразбуру, 27. јуни – 1. јули 2016.), Четвртом 

привременом извјештају о усклађености Босне и Херцеговине с препорукама 

GRECO-а (усвојен на 76. пленарној сједници у Стразбуру, 19–23. јуни 2017.) и 

Другом извјештају о усклађености  Босне и Херцеговине са препорукама GRECO-а 

(усвојен на 81. пленарној сједници у Стразбуру, 03–07. децембар 2018.) у трећем 

кругу евалуације наводи се да од девет датих препорука, три препоруке нису уопште 

реализоване, пет препорука је реализовано дјелимично и једна препорука је 

реализована на задовољавајући начин.  

 

73. Након  Другог извјештаја о усклађености Босне и Херцеговине са препорукама 

GRECO-а  издат је и Додатак Другом извјештају о усклађености Босне и Херцеговине 

(усвојен на 85. пленарној сједници GRECO-а у Стразбуру, 21-25. септембар 2020. г.), 
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у коме се наводи: „GRECO изражава разочарање због тога што није постигнут 

напредак од Четвртог привременог извјештаја о усклађености из 2017. године. Још 

много тога треба учинити, између осталог, за усклађивање сложеног законског 

оквира, промовисање употребе банкарског система за доприносе политичким 

странкама и повећање финансијских и кадровских ресурса додијељених Централној 

изборној комисији за надзор политичког финансирања ”. 

 

74. Важећи Закон о финансирању политичких странака не пружа адекватан оквир за 

потпуну реализацију препорука GRECO-а, па Централна изборна комисија БиХ 

предлаже Парламентарној скупштини БиХ да се интензивирају активности на 

његовим измјенама и допунама.  

 

75. Лицима овлаштеним за представљање и заступање политичке странке, којој је 

изречена административна мјера ускраћивања права да се кандидује на наредним 

изборима, ради кршења одредаба Закона о финансирању политичких странака, 

прописати забрану оснивања нове политичке странке или дјеловања у другој странци, 

док траје административна мјера коју је изрекла Централна изборна комисија БиХ.    

 

76. Лице, које политичка странка именује и овласти за вођење пословних књига, 

подношење финансијских извјештаја и које је овлаштено да контактира са 

Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине, обавезно је да се 

континуирано едукује у складу с планом и програмом едукације који доноси 

Централна изборна комисија БиХ. 

 

77.  Централна изборна комисија БиХ изражава пуну спремност да се активно укључи 

у  рад интерресорне радне групе и предложи рјешења за реализацију препорука 

GRECO-а.    
 

 

Број: 03-07-6-1404-3/20            Предсједник  

Сарајево, 03.11.2020. године 

            Жељко Бакалар  
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Прилог бр. 1. – Налази ревизије из извјештаја о ревизији финансијских извјештаја   

                            политичких странака за 2018. годину 

 

 

1. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 008) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, 

Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. 

став (1), члана 5. став (4), члана 6. став (2) и (3), члана 8. став (1), члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1), (3) и (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе 

члана 15.1 Изборног закона Босне и Херцеговине.   
 

a) Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине није сачинила програм утрошка 

средства, којим се прецизно планира утрошак средства по врстама трошкова, њене 

евиденције о утрошку горива су нереалне, странка није омогућила упорeђивање 

остварених трошкова са планираним, чиме је прекршила одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странака.   
 

Својим планом расхода за 2018. годину странка је предвидјела укупне расходе у 

износу од 3.777.000,00 КМ, у оквиру којих су планирани: трошкови услуга у износу 

од 1.600,000,00 КМ, плате и остала примања запослених у износу од 1.250.000,00 КМ, 

остали расходи у износу од 320.000,00 КМ, трошкови материјала и енергије у износу 

од 230.000,00 КМ, хуманитарни расходи 140.000,00 КМ, порез и доприноси који не 

зависе од пословног резултата 80.000,00 КМ, финансијски расходи у износу од 

37.000,00 КМ и путни трошкови 15.000,00 КМ. Кроз наведене трошкове, странка је 

предвидјела трошкове изборне кампање у износу од 830.000,00 КМ.  
 

Увидом у пословне књиге и финансијски извјештај, утврђено је да је политичка 

странка остварила сљедеће трошкове, за које није могуће утврдити да ли су 

планирани:   
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 356.969,02 14,56 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 159.674,13 6,51 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 73.650,00 3,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 201.345,61 8,21 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 6.351,44 0,26 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.642.467,78 67,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 2.440.457,98 99,56 

II Остали приходи и друго 10.804,17 0,44 

          Извори финансирања (I+II) 2.451.262,15 100,00 
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- Странка је по основу уговора о дјелу остварила трошкове у износу од 216.255,16 КМ, 

у оквиру којих су трошкови Главног одбора странке у износу од 167.883,11 КМ и 

трошкови КО СДП БиХ Сарајево 27.086,86 КМ. На основу плана расхода, који је 

сачинила политичка странка, не може се утврдити да ли су исти били планирани и у 

ком износу. Увидом у уговоре утврђено је да је за исте услуге странка исплаћивала 

накнаде које се драстично разликују, па није могуће поуздано тврдити, да су сви 

трошкови по основу уговора о дјелу настали искључиво за остваривање циљева 

политичке странке. 
 

- Трошкове горива за моторна возила странка је остварила у износу од 95.832,14 КМ и 

трошкове лож уља у износу од 18.736,38 КМ, за које такође није могуће утврдити у 

ком износу  су планирани.  

Осим наведеног, рачуни за гориво који су фактурисани Главном одбору 

Социјалдемократске партија БиХ, у износу од 56.224,50 КМ, као и путни налози за 

возила, у којима су евидентирани нетачни подаци о пређеним километрима, указују 

на чињеницу да гориво није утрошено искључиво за остваривање циљева политичке 

странке.  

На налозима је уписана знатно већа пређена километража од стварне удаљености од 

Сарајева до локација наведених на налозима, те различита пређена колометража за 

исте локације.  

На путним налозима за путничка возила наведена су имена два или три возача, међу 

којима је и тадашњи генерални секретар политичке странке, а на налогу се потписује 

само једна особа да је управљала возилом.  

На документима правног лица ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево о испорукама горива 

политичкој странци, евидентиране су мјесечне испоруке горива генералном 

секретару, у позицији возача, у количинама од 277 до 488 литара. 
 

Увидом у путне налоге, одабране методом узорка, утврђено је да је једно путничко 

возило за пређених 960 км у периоду од 19. до 30. марта 2018. године утрошило 

705,42 литра горива. У  ту сврху ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево је издала на име 

тадашњег генералног секратара гориво у количини од 346,91 литар и на име два 

возача гориво у количинама од 149,01 и 209,50 литара. 
 

- Главни одбор странке је остварио трошкове адвокатских услуга у износу од 24.000,00 

КМ. Увидом у програм утрошка средства није могуће утврдити да ли су наведени 

трошкови планирани у 2018. години. Ревизијом је утврђено да су ови трошкови 

странци фактурисани у мјесечним износима по 1.200,00 КМ на основу уговора који 

је странка склопила са адвокатом  09.11.2016. године.   
             
- Политичка странка је остварила трошкове репрезентације у износу од 127.582,97 КМ 

за које, на основу њеног плана расхода за 2018. годину, није могуће утврдити у ком 

износу су планирани. 
 

- Путне трошкове странка је у финансијском извјештају исказала у износу од 23.130,93 

КМ, иако је исте планирала у износу од 15.000,00 КМ. 
 

b) Политичка странка је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

- Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине није успоставила евиденцију о 

неновчаној донацији, оствареној кориштењем без накнаде пословног простора, који 

јој је додијелио Град Високо, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
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Увидом у акт Града Високо, број: 03/1-23-173/19 од 24.05.2019. године, који је 

достављен Централној изборној комисији БиХ, утврђено је да је организациони дио 

странке  у Високом током 2018. године користио пословни простор без плаћања 

закупнине. 
 

- Политичка странка није успоставила евиденцију, нити је у финансијском извјештају 

пријавила донације три физичка лица, у износу од 16.653,00 КМ.  

Изборни штаб ОО Социјалдемократске партије БиХ Лукавац је у Извјештају од 

01.11.2018. године, о провеђењу изборне кампање, медијском представљању и 

анализи изборних резултата навео финансијску конструкцију кампање за Опште 

изборе 2018. У извјештају, који је потписао шеф изборног штаба ОО 

Социјалдемократске партије БиХ Лукавац Сулејман Бркић, у оквиру финансијске 

конструкције наведена су средства која су три физичка лица исплатила за  трошкове 

изборне кампање и то: Сулејман Бркић 12.663,00 КМ, Азиз Чачковић 3.000,00 КМ, 

Џевад Бечић 600,00 КМ и Елсајед Фатушић 390,00 КМ.   
 

c) Ревизијом је утврђено да прилози физичких лица у износу од 7.315,00 КМ и прилози 

правних лица у износу од 23.350,00 КМ нису уплаћени на трансакцијски рачун 

главног одбора странке. 
 

У складу са одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака, 

добровољни прилози у новцу уплаћују се на трансакцијски рачун централе политичке 

странке. 
 

d) Политичка странка је примила прилог физичког лица изнад лимита прописаног у 

члану 6. став (3) Закона о финансирању политичких странака.   

У складу са одредбом овог члана Закона, прилози физичког лица једној политичкој 

странци не смију прелазити укупан износ од 10.000,00 КМ у току једне календарске 

године.  
 

Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је примила прилог физичког лица 

Сулејмана Бркића у износу од 12.663,00 КМ, као што је наведено у налазу под тачком 

б), чиме је прекорачила законом прописани лимит за 2.663,00 КМ. 
 

e) Политичка странка је током 2018. године без плаћања закупнине користила пословни 

простор површине 53 м2, који је Опћина Кључ додијелила на кориштење Удружењу 

жена „Кључки бисери“ Кључ, а удружење је просторију додијелило политичкој 

странци. Ову донацију  Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је 

пријавила у финансијском извјештају на обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни 

које странка није имала обавезу да плати) у износу од 351,00 КМ.  

Удружење жена „Кључки бисери“ Кључ је кроз пројекат „За здраве стилове живота“ 

финансирано јавним средствима Владе Федерације БиХ у износу од 5.190,00 КМ, па 

је наведена донација политичкој странци забрањена у складу са одредбама из члана 

8. став (1) тачка г) Закона о финансирању политичких странака. 
                                              

f) Ревизијом је утврђено да политичка странка дио књиговодствених евиденција није 

водила у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о новчаним токовима, приходима, расходима и обавезама политичке 

странке и годишњи финансијски извјештај који је поднијела Централној изборној 

комисији БиХ странка није попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака (у даљем  тексту: Правилник), чиме 

је прекршила одредбе члана члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
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(1) Политичка странка у финансијском извјештају није пријавила два трансакцијска 

рачуна, док је по рачуну Главног одбора путем кога је примала средства из буџета 

исказала погрешан промет, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

- Увидом у Извјештај о рачунима пословног субјекта, који је на захтјев Централне 

изборне комисије БиХ доставила Централна банка БиХ, утврђено је да нису 

пријављена два рачуна код УниКредит банке, рачун број: 3387202288853616 и рачун 

број: 387202238408184. У току обављања ревизије странка је доставила потврду 

УниКредит банке, у којој банка наводи да путем рачуна број: 3387202288853616 није 

било промета. За рачун број: 387202238408184 странка је доставила изводе на којима 

је евидентиран промет у износу од 648,00 КМ, уплата чланарина у износу од 108,00 

КМ и интерни пренос средстава од стране других организационих дијелова странке 

540,00 КМ. 
 

- Путем трансакцијског рачуна код УниКредит банке број: 3387202238391015 странка 

је приказала почетно стање на дан 01.01.2018. године у износу од 9.943,19 КМ, 

приливе средства у износу од 18.136,90 КМ, одлив односно исплате средства у износу 

од 6.500,02 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 21.580,07 КМ. 

Увидом у изводе са овог трансакцијског рачуна утврђене су уплате на рачун у износу 

од 1.581.796,52 КМ и  исплате са рачуна у износу од 1.570.159,64 КМ. Пренос 

буџетских средства другим организационим дијеловима странка је евидентирала 

сторнирањем уплата и исплата са овог рачуна. 
 

(2) Увидом у документацију благајне Градског одбора СДП БиХ Тузла, путем које су 

евидентиране уплате у благајну у износу од 63.600,00 КМ и готовинске исплате из 

благајне у износу од 63.579,21 КМ, утврђена су кршења прописа којима је уређено 

благајничко пословање, односно услови и начин плаћања готовим новцем.  

Овај организациони дио странке је у складу са чланом 7. Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем донио одлуку о висини благајничког максимума у износу 

од 200,00 КМ. Међутим, увидом у изводе са трансакцијског рачуна и благајничку 

документацију утврђено је да су, супротно донесеној одлуци о благајничком 

максимуму, са рачуна скидана средства у износима од 500,00 до 6.000,00 КМ и 

преношена на благајну и то: три пута по 500,00 КМ, четири пута по 1.000,00 КМ, пет 

пута по 2.000,00 КМ, један пут 2.500,00 КМ, два пута по 3.000,00 КМ, два пута по 

5.000,00 КМ и три пута по 6.000,00 КМ.   

Контролом благајничких налога утврђене су готовинске исплате из благајне у износу 

од 28.814,00 КМ у хуманитарне сврхе, односно разне помоћи физичким лицима. 

Као помоћ мјесним одборима СДП БиХ из благајне су исплаћена средства у укупном 

износу од 18.200,00 КМ. Износ од 9.796,36 КМ странка је исплатила за трошкове 

репрезентације по основу рачуна из претходних година.   
 

(3) Странка у пословним књигама, супротно одредбама члана 11. Закона о финансирању 

политичких странака није успоставила правилне и тачне евиденције о дијелу 

прихода. Евидентирала је у пословним књигама и пријавила у финансијском 

извјештају приходе које није остварила, дио остварених прихода није пријавила, док 

је дио прихода пријавила супротно одредбама Правилника.    
 

- Продајом некретнине странка је остварила капитални добитак, односно разлику 

између књиговоодствене цијене и цијене по којој је некретнина продата, у износу од 

12.751,66 КМ. Овај приход странка је у финансијском извјештају пријавила скупа са 

приходом од властите имовине, коју изнајмљује ради стицања прихода, иако 

остварени капитални добитак не припада истој категорији прихода. 
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- Као прилог правног лица, у износу од 6.200,00 КМ странка је пријавила поврат 

новчаних позајмица од стране Одбојкашког клуба Слобода Тузла. 

Увидом у финансијску документацију, утврђено је да је Социјалдемократска партија 

Босне и Херцеговине Одбојкашком клубу Слобода Тузла дала двије позајмице, 

09.12.2016. године позајмицу у износу од 3.000,00 КМ и 18.01.2017. позајмицу у 

износу од 3.200,00 КМ. Позајмице поменути спортски клуб је вратио 02.10.2018. 

године, а странка је њихов поврат  пријавила као донацију. 
 

- Странка у пословним књигама и финансијском извјештају није исказала неновчану 

донацију  Града Високо и донације три физичка лица, у износу од 16.653,00 КМ, као 

што је наведено у налазу под б). 
 

- Политичка странка је у финансијском извјештају, на обрасцу 3-б (Прилози од 

правних лица) исказала донације пет правних лица у негативном износу од 5.030,00 

КМ. Ревизијом је утврђено да су то поврати забрањених прилога које је странка 

примила у ранијем периоду. Сторнирањем у 2018. години враћених прилога из 

ранијег периода, странка је исказала погрешан износ прилога које је остварила у 

извјештајном периоду.  
 

- Приход у износу од 188.571,97 КМ, који је остварила од издавања имовине у њеном 

власништву,  Социјалдемократска партија БиХ је у финансијском извјештају 

пријавила супротно одредбама члана 16. Правилника. Иако је била обавезна навести 

врсту имовине, кориснике имовине и износ прихода који је остварила од сваког 

корисника посебно, странка је навела само два износа, 7.920,00 КМ и 180.691,97 КМ, 

а није навела ко су корисници имовине и колики је приход остварила од сваког 

корисника. 

Увидом у пословне књиге и финансијску документацију странке, утврђено је да је 

наведени приход остварила од 23 корисника њене имовине.   
 

(4) Ревизијом је утврђено да Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине у 

пословним књигама није успоставила тачне и правовремене евиденције о расходима 

странке, те их није правилно исказала ни у финансијском извјештају, чиме је поред 

рачуноводствених прописа и члана 12. став (4) закона о финансирању прекршила и 

одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.  
 

- У пословним књигама и финансијском извјештају, који је поднијела Централној 

изборној комисији БиХ, политичка странка је исказала расходе из претходних година 

у износу од 62.027,51 КМ. Увидом у финансијску документацију утврђено је да 

политичка странка трошкове који су настали у 2017. години није евидентирала у 

пословним књигама те године, нити их је пријавила у финасијском извјештају. То су 

углавним трошкови репрезентације, трошкови горива за путничка возила, поправке 

возила, трошкови електичне енергије, гријања, телефона и комуналних услуга  за 

децембар 2017. године. Неблаговременим евиденцијама трошкова, нарушена је 

транспарентност утрошка средстава, јер трошкови које је странка требала по врстама 

исказати у години када су исти настали, у 2018. години су сви исказани у једном 

износу као расходи из претходних година.  
 

- Странка у пословним књигама и финансијском извјештају није исказала трошкове 

закупа пословног простора, који је користио њен организациони дио у Високом.  

 

- Закупнину пословних простора, које су користила 42 организациона дијела 

Социјалдемократске партије Босне и Херцеговине, у финансијском извјештају и 

пословним књигама странка је евидентирала као закупнину Главног одбора, у износу 
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од 118.486,84 КМ. Трошкове закупнине три организациона дијела странке, која је 

уговорена у износу од 5.100,00 КМ, странка је  исказала као трошак закупнине 

Главног одбора у износу од 3.895,00 КМ и трошкове закупнине организационих 

дијелова странке, у износу од 1.204,00 КМ.       

Главни одбор странке користи властити простор, па према томе нема трошкова 

закупнине.  

У складу са одредбама члана 5. и члана 21. Правилника, политичка странка је била 

обавезна трошкове исказати по организационим дијеловима, без обзира што су исти 

плаћени од стране главног одбора.    
 

- Политичка странка је исплате средстава на име помоћи општинским организацијама 

и мјесним одборима СДП БиХ, Форуму жена СДП БиХ, Форуму младих СДП БиХ, 

Форуму сениора СДП БиХ и Форуму синдикалних активиста СДП БиХ у пословним 

књигама и финансијском извјештају исказала као хуманитарне расходе у износу од 

20.990,00 КМ и остале расходе у износу од 49.885,59 КМ и то на организационим 

дијеловима који су исплатили средства.  

Обзиром да се ради о организационим дијеловима исте политичке странке трошкове 

је, у складу са одредбама члана 22. Правилника, странка требала класификовати по 

врстама трошкова, онако како су их остварили организациони дијелови којима су те 

помоћи исплаћене и исте исказати по организационим дијеловима, који су примили 

и утошили средства.   
 

- У финансијском извјештају странка је исказала трошкове услуга у износу од 

95.661,21 КМ, које није класификовала у складу са одредбама члана 22. Правилника. 

Увидом у финансијску документацију утврђено је да су у оквиру наведног износа 

садржани трошкови рекламе и пропаганде, односно оглашавање у електронским 

медијима у износу од 50.496,12 КМ и припрема за оглашавање у износу од 29.863,49 

КМ. 
 

- Контролом благајничке документације ГО СДП БиХ Тузла утврђено је да у 

пословним књигама странке нису евидентирани хуманитарни расходи које је овај 

организациони дио странке остварио у мјесецу октобру у износу од 1.400,00 КМ и 

децембру у износу од 1.800,00 КМ, што укупно износи 3.200,00 КМ, те исти нису 

пријављени ни у финансијском извјештају. 
 

(5) Ревизијом су утврђени недостаци код рачуна добављача, који су књиговодствене 

исправе о насталим пословним догађајима. У складу са рачуноводственим 

прописима, садржај књиговодствене исправе мора недвојбено и вјеродостојно 

показивати врсту и обим настале промјене (куповина, количина, цијена, укупан 

износ), карактер пословне промјене у књиговодствено-техничком смислу, техничка 

обиљежја и сл. 
 

- Рачуне правног лица ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево и пратеће документе о 

испорукама горива Главном одбору странке у избосу од 56.224,50 КМ, као и рачун за 

испоруку лож уља у вриједности 18.736,38 КМ, странка није потписала и овјерила 

својим печатом, чиме би потврдила пријем горива и лож уља, иако је на рачунима 

предвиђен потпис и печат примаоца  робе.  

Осим наведеног, на рачуну правног лица ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево број: 943-

1585/2018 од 24.11.2018. године, којима располаже политичка странка, као мјесто 

испоруке лож уља наведен је Тешањ док је на рачуну који је ревизорима доставио 

добављач, за мјесто испоруке наведена Вогошћа.  Фискални рачун за испоручено лож 

уље ХИФА-ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево је издала путем своје подружнице у Тешњу 
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27.11.2018. године, иако се у складу са прописима из области фискализације, 

фискални рачун мора издати у моменту испоруке робе.  
 

- Рачуни правног лица Промотив д.о.о. Широки Бријег, којима су 

Социјалдемократској партији БиХ фактурисани трошкови у износу од 198.164,30 

КМ, нису књиговодствене исправе које недвојбено и вјеродостојно показују врсту и 

обим услуга које су пружене политичкој странци. 

На рачунима које је ово правно лице испоставило политичкој странци, наведене су: 

услуге савјетовања у области кризног комуницирања у вриједности 22.500,00 КМ, 

услуге анализе и израде стратегија односа са јавношћу у износу од 26.325,00 КМ, 

услуге најма аудио и видео опреме у износу од 21.117,98 КМ, услуге савјетовања у 

области односа са медијима у износу од 31.005,00 КМ,  израда и анализа материјала 

за провођење активности у односима са јавношћу, медијима и јавним институцијама 

у износу од 31.005,00 КМ, услуге за клијента у износу од 21.483,92 КМ, накнада по 

споразуму о реализацији уговора о сарадњи у износу од 12.000,00 КМ и тд. све до 

износа од 198.164,30 КМ. 

На рачунима није наведен датум, односно период у коме су наведене услуге пружене 

и обим услуга, док су за јединичне цијене услуга наведени укупни износи фактура. 

Поред наведеног,  услуге савјетовања и анализа, које су странци фактурисане, нису 

утврђене уговором између странке и поменутог правног лица.  

У Уговору о сарадњи закљученом 04.07.2018. године између Социјалдемократске 

партије БиХ и правног лица Промотив д.о.о. Широки Бријег, које је регистровано 

крајем јуна 2018. године и имало је само једног запосленика, наведено је да ће ова 

Агенција пружити услуге из домена своје регистрације почевши од тиска, најма 

плакатних површина, презентације клијента преко различитих канала оглашавања, 

организовања евент-а за потребе странке и све остале маркетиншке потребе по 

захтјеву клијента.  

Битно је напоменути и чињеницу да је правно лице Промотив д.о.о. Широки Бријег 

на свом веб-порталу објавило да врши услуге подизања и манипулације терета до 25 

тона тежине специјалном аутодизалицом, коју има у посједу.  

Да је правно лице које је Социјалдемократској партији Босне и Херцеговине 

фактурисало претходно наведене услуге, исто оно лице које је на веб-порталу 

објавило да пружа услуге манипулације терета, потврђује чињеница да су на 

рачунима испостављеним политичкој странци наведени исти матични подаци о 

фирми, број трансакцијског рачуна и контакт телефон, као и на веб-порталу правног 

лица Промотив д.о.о. Широки Бријег.   
 

- Ревизијом је утврђено да рачуни Градског одбора СДП БиХ Тузла, чије је пословање 

било предметом ревизије, нису потписани од стране лица која су користила услуге 

реперезентације правног лица Сиднеј Интернешнал д.о.о. Тузла, у износу од 2.768,50 

КМ,  рачуни правног лица АКМ Комерц д.о.о. Тузла за набавку производа за 

репрезентацију у износу од 584,90 КМ, рачуни правног лица Еуромастер д.о.о. Брчко 

дистрикт БиХ за набавку промотивног материјала  у износу од 5.788,80 КМ и рачун 

Мит-Алекс д.о.о. Тузла у износу од 2.338,83 КМ за набавку рачунара, нити је на 

други начин потврђен пријем производа и услуга.  
 

- У пословне књиге странка је укњижила предрачун правног лица Еуромастер д.о.о. 

Брчко дистрикт БиХ на износ од 3.500,95 КМ за набавку промотивног материјала. У 

поступку ревизије није предочила рачун, нити други доказ да је материјал 

испоручен. 
 



 

37 

 

(6) Ревизијом је утврђено да политичка странка у пословним књигама није успоставила 

потпуне и тачне евиденције о својим обавезама, нити је у финансијском извјештају 

исказала њихово стварно стање на дан 31.12.2018. године. 
 

- У финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ 

политичка странка је исказала обавезе у износу од 1.824.907,61 КМ, док је у 

завршном рачуну који је у складу са рачуноводственим прописима поднијела 

Финансијско информатичкој агенцији обавезе исказала у износу од 1.808.096,00 КМ. 

У пословним књигама на исти дан су евидентиране обавезе у износу од 1.601.080,82 

КМ.   
 

- За обавезе у укупном износу од 1.691.949,09 КМ странка у финансијском извјештају 

није навела тачне датуме њиховог настанка. Супротно одредбама члана 24. 

Правилника, странка је за све обавезе навела да су настале 31.12.2018. године.     
 

- У пословним књигама странке исказане су преплате према 69 добављача у укупном 

износу од 87.434,82 КМ, међу којима је преплата правном лицу ДПП Студио д.о.о. 

Сарајево у износу од 35.100,00 КМ. Ревизијом је утврђено да нису књижени рачуни 

добављача, које је странка платила у 2018. години, па се не ради о преплатама, већ о 

непотпуним евиденцијама о испостављеним рачунима политичкој странци.  
 

- Странка нема тачну евиденцију о обавезама према правном лицу Платиниум д.о.о. 

Тузла. Политичка странка је у пословним књигама и финансијском извјештају 

пријавила обавезу Главног одбора странке према овом правном лицу на дан 

31.12.2018. године у износу од 29.964,33 КМ. Међутим, увидом у аналитичку 

картицу правног лица Платиниум д.о.о. Тузла утврђено је да странка није књижила 

два рачуна, у износима од 31.835,70 КМ и 61.240,04 КМ. Дио обавезе 

Социјалдемократске партије БИХ, у износу од 31.835,70 КМ, Платиниуму д.о.о. 

Тузла је измирило правно лице Промотив д.о.о. Широки бријег, па су обавезе 

странке умјесто пријављених 29.964,33 КМ износиле 91.672,37 КМ. 
 

- Политичка странка није исказала обавезу по уговору о преузимању дуга и уговору о 

осигурању потраживања у износу од 93.835,70 КМ, који је Социјалдемократска 

партија БиХ склопила са правним лицем Промотив д.о.о. Широки Бријег. Политичка 

странка се дана 05.09. 2018. године обавезала да Промотиву д.о.о. Широки Бријег, 

као преузиматељу дуга политичке странке према Платиниуму д.о.о. Тузла у износу 

од 31.835,70 КМ и Метромедији д.о.о. Сарајево у износу од 50.000,00 КМ, измири 

обавезе до 31.03. 2019. године у износу од 81.835,70 КМ и накнаду у износу од 

12.000,00 КМ.  
 

g) Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је прекршила одредбе члана 12. 

став (3) Закона о финансирању политичких странака и члана 15. 1 Изборног закона 

БиХ.       
 

- У постизборном финансијском извјештају Социјалдемократска партија БиХ је 

исказала трошкове изборне кампање у износу од 820.470,20 КМ, док је исте трошкове 

у годишњем финансијском извјештају исказала у износу од 831.020,66 КМ.  
 

- Странка није у пословним књигама и финансијском извјештају, ни постизборном ни 

годишњем, евидентирала два рачуна правног лица Платиниум д.о.о. Тузла, рачун број 

400-1704/18 од 31.08.2018. године на износ од 31.835,70 КМ и рачун број 482-1704/18 

од 29.10.2018. године на износ од 61.240,04 КМ, којима је странци фактурисан 

материјал за изборну кампању.  
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- У пословним књигама политичка странка није евидентирала рачун, нити је пријавила 

трошак изборне кампање у износу од 35.100,00 КМ, који је исплатила правном лицу 

ДПП Студио д.о.о. Сарајево.  
 

- Странка није пријавила трошак изборне кампање у износу од 16.653,00 КМ коју су 

финансирала три физичка лица, што је наведено у налазу под тачком б). 
 

Иако је, у складу са одредбама члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких 

странака и одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ, била обавезна у 

пословним књигама и постизборном финансијском извјештају исказати све 

трошкове везане за изборну кампању, странка није пријавила трошкове у износу од 

144.828,74 КМ. 
 

h) Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине дио трошкова изборне кампање 

није финансирала са трансакцијског рачуна који је, у складу са чланом 4.4 Изборног 

закона БиХ, пријавила Централној изборној комисији БиХ приликом подношења 

захтјева за овјеру за изборе. 
 

Путем трансакцијског рачуна, који је пријавила у складу са чланом 4.4 Изборног 

закона БиХ, странка је остварила промет у износу од 411.653,79  КМ, а у годишњем 

финансијском извјештају је пријавила трошкове изборне кампање у износу од  од 

831.020,66 КМ. Са овог рачуна странка је 21.12.2018. године на трансакцијски рачун 

Главног одбора пренијела средства у износу од 35.450,00 КМ, па је утврђено да је 

изборна кампања путем намјенског рачуна финансирана у износу од 376.203,79 КМ. 

Већи дио трошкова изборне кампање, у износу од 599.645,61 КМ, дјелимично је 

плаћен са других рачуна, а дјелимично се води као дуг политичке странке. 
 

i) Књиговодствене евиденције о потраживањима од купаца и другим потраживањима 

странке, као и обавезе према добављачима, односно њиховом промету током 

извјештајне године нису успостављене у складу са рачуноводственим прописима. 
 

- У пословним књигама за 2018. годину промет купаца и добављача је исказан у 

вишеструко већем износу од стварног промета. Иако се у складу са чланом 29. Закона 

о рачуноводству и ревизији Федерације БиХ пословне књиге закључују послије 

књижења свих пословних промјена и обрачуна на дан завршетка пословне године, 

странка је у пословне књиге за извјештајну 2018. годину, умјесто салда, пренијела 

укупан промет потраживања од купаца и обавезе према добављчима из претходних 

година.   
  

- Потраживања од упослених странка у периоду дужем од годину дана у пословним 

књигама исказује у истом износу, односно износу од 25.551,21 КМ, иако у складу са 

важећим прописима ова потраживања се морају правдати кроз трошкове или се новац 

треба вратити политичкој странци.  
 

- Странка је у пословним књигама исказала сумњива и спорна потраживања од купаца 

у износу од 79.370,10 КМ, сумњива и спорна потраживања у износу од 13.413,82 КМ 

и остала краткорочна потраживања у износу од 15.393,39 КМ, за која нема доказе 

када су иста настала и од кога странка потражује наведена средства.  
 

- Потраживање од изборне комисије странка је исказала у износу од 12.100,00 КМ. 

Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије БиХ, попис обавеза и 

потраживања, утврђено је да ова институција није имала наведену обавезу према 

Социјалдемократској партији Босне и Херцеговине. Политичка странка није 

предочила никакве доказе о овом потраживању.  
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- У пословним књигама су као обавеза политичке странке исказана остала дугорочна 

разграничења у износу од 46.570,00 КМ, код којих током 2018. године није било 

никаквих промјена. Политичка странка ревизорима није предочила доказе о 

разграничењима, нити је дала одговор на шта се иста односе. 
 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Социјалдемократска партија Босне 

и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 2.726.103,89 КМ. Политичка 

странка је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 831.020,66 

КМ, иако је ревизијом утврђено да су ти трошкови већи за 144.828,74 КМ и износили су 

975.849,40 КМ. 

 

2. САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БИХ (Код 1182) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Савез за бољу 

будућност БиХ се финансирао из сљедећих извора:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Савез за бољу будућност БиХ прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 6. став (2), члана 8. став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и 

став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног 

закона Босне и Херцеговине.  

 

a) Савез за бољу будућност БиХ прекршио је одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

(1) Странка је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала укупне 

расходе у износу од 2.607.842,69 КМ.  

Увидом у Програм утрошка средстава за 2018. годину који је доставио Савез за бољу 

будућност БиХ, утврђено је да је странка планирала трошкове у укупном износу од 

3.549.240,00 КМ, од чега остале непредвиђене трошкове у износу од 102.000,00 КМ.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 52.233,49 2,69 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 231.235,13 11,92 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 16.520,00 0,85 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 16.697,48 0,86 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.623.513,91 83,68 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.940.200,01 100,00 

II Остали приходи и друго 5,91 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.940.205,92 100,00 
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Анализом достављеног Програма утрошка средстава за 2018. годину, утврђено је да 

странка није планирала све трошкове и да је поједине трошкове остварила у већем 

износу у односу на планиране, тј. финансијска средства у износу од 168.900,69 КМ је 

утрошила мимо утврђеног Програма утрошка средстава за 2018. годину, чиме је 

прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    
 

Служба за ревизију је утврдила сљедеће: 
 

- Странка у програму утрошка средстава није планирала трошкове услуга, а исте је у 

обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског 

извјештаја странка исказала у укупном износу од 59.143,44 КМ.  

Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка у обрасцу 4.1 под трошковима 

услуга исказала сљедеће трошкове: трошкове ИТ подршке, услуге одржавања 

пословног простора, услуге израде и одржавања веб-странице, развој софтвера, 

услуге монтаже, сервиса и сл, остале услуге, услуге медицинског обезбјеђења, услуге 

ватрогасног обезбјеђења, услуге студентског сервиса, услуге техничке заштите и 

трошкове ноћења. 
 

- Савез за бољу будућност БиХ није у Програму утрошка средстава планирао трошкове 

ситног инвентара и ауто-гума, трошкове превоза, трошкове горива и мазива и 

трошкове непроизводних услуга.   

У годишњем финансијском извјештају странка је исказала трошкове ситног 

инвентара и ауто-гума у износу од 3.068,92 КМ, услуге превоза у износу од 45.586,72 

КМ, трошкове горива и мазива у износу од 9.984,66 КМ и трошкове непрозводних 

услуга у износу од 3.473,13 КМ.  
 

- Донације правним лицима су планиране у износу од 2.000,00 КМ, а странка је исте 

остварила у износу од 2.763,80 КМ, што је за 763,80 КМ више у односу на планиране. 
 

- Странка је трошкове закупа опреме прекорачила за 18.981,00 КМ, а трошкове осталог 

закупа (сале, дворане, јавне површине и сл.) за 27.899,02 КМ.  

У програму утрошка средстава планирани су трошкови закупа опреме у износу од 

2.500,00 КМ, а трошкови осталог закупа (сале, дворане, јавне површине и сл.) у 

износу од 90.000,00 КМ. Странка је трошкове закупа опреме остварила у износу од 

21.481,00 КМ, док је трошкове осталих закупа (сале, дворане, јавне површине и сл.) 

остварила у износу од 117.899,02 КМ. 
 

(2) Централа странке је у току 2018. године исплатила дневнице у иностранству у износу 

од 19.378,00 КМ и путне трошкове у износу од 6.782,75 КМ.  

Увидом у путне налоге који су издати за три физичка лица, утврђено је да су исти 

више пута у току 2018. године путовали у Црну Гору (Тиват), те да су им по том 

основу исплаћене дневнице у износима од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. Такође, увидом 

у путне налоге утврђено је да физичка лица за вријеме боравка нису користила услуге 

смјештаја, као и да на налозима није наведена сврха путовања.  
 

На основу наведеног није могло бити утврђено у коју сврху су кориштена 

финансијска средства странке, односно да ли су средства странке утрошена 

искључиво за остваривање циљева политичке странке. 
 

b) На основу података из пријаве „Транспаренси интернешнал БиХ“, веб-странице и 

пословних књига Савеза за бољу будућност БиХ, те података које су доставила јавне 

установе и општине, утврђено је да Савез за бољу будућност БиХ није у пословним 

књигама евидентирао и у финансијском извјештају пријавио неновчане донације по 

основу бесплатног кориштења сала и дворана, плаћања рачуна странке и конзумације 
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пића, чиме је прекршио одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

- На основу јавно доступних информација и података које су доставиле јавне 

институције, утврђено је да је Савез за бољу будућност БиХ бесплатно користио сале 

и дворане сљедећих јавних установа: Јавне установе Народно позориште Републике 

Српске Бања Лука дана 19.09.2018. године, Јавне установе Међународни центар за 

дјецу и омладину Ново Сарајево дана 27.09.2018. године, те Јавне установе за 

културу, спорт и рекреацију Храсница-Илиџа дана 14.09.2018. године. 

Такође, странка је 18.09.2018. године године користила салу Општине Стари Град 

Сарајево.  
 

Савез за бољу будућност БиХ није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају пријавио неновчане донације ових правних лица.  
 

- Увидом у пријаву „Транспаренси интернешнал БиХ“ и веб-страницу Савеза за бољу 

будућност БиХ, утврђено је да је странка 14.09.2018. године организовала дружење 

са грађанима на Добрињи у објекту Пицериа „Сахат кула“.  

Исто тако, странка је организовала дружење уз кафу са чланством странке у 

Кисељаку 13.09.2018. године. 

Странка није доставила документацију о трошковима угоститељских услуга, што 

указује да је примила неновчане донације које није пријавила у годишњем 

финансијском извјештају. 
 

Странка је донације које су остварене приликом одржавања предизборних скупова у 

складу са Правилником и Законом о финансирању политичких странака имала 

обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину.  
 

- Странка није на трансакцијски рачун уплатила средства наплаћена у готовом новцу, 

на благајни Општинске организације Вареш, по основу чланарина у износу од 282,00 

КМ и прилога физичких лица у износу од 548,00 КМ, чиме је прекршила одредбу 

члана 5. став (4) и члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Контролом благајничког пословања Општинске организације Вареш утврђено је да 

је ова организација примила на благајни, у готовом новцу, чланарине у износу од 

282,00 КМ и прилоге физичких лица у укупном износу од 548,00 КМ, али да 

прикупљена средства није положила на трансакцијски рачун Централе странке.   
 

c) Савез за бољу будућност БиХ прекршио је одредбе члана 8. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

(1) Савез за бољу будућност БиХ је током 2018. године бесплатно користио просторије 

Удружења жена „Кључки бисери“ Кључ, чиме су прекршене одредбе члана 8. став 

(1) тачка г) Закона о финансирању политичких странка. 
 

Странка је у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које странке није имала 

обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја исказала да је по основу 

бесплатног кориштења пословног простора остварила неновчану донацију у износу 

од 1.030,32 КМ.  
 

Удружење жена „Кључки бисери” Кључ се у току 2018. године финансирало јавним 

средствима у износу од 5.190,00 КМ. 
 



 

42 

 

(2) Савез за бољу будућност БиХ је за потребе предизборне кампање 2018. године 

бесплатно користио просторије у власништву општина и јавних установа културе, 

чиме је прекршио одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких 

странка. 
 

- Странка је за потребе предизборне кампање 2018. године бесплатно користила 

просторије сљедећих општина и јавних установа културе: Општине Бреза (Кино 

сала), Општине Илиџа (велика сала Мултимедијалног центра Илиџа-Кино Игман), 

Јавне установе „Центра за културу и едукацију“ Вареш, Јавне установе за медицинску 

рехабилитацију и бањско лијечење-Љечилиште „Реумал“ Фојница и Јавне установе 

„Културни центар“ Бихаћ.  

Странка је у коригованом финансијском извјештају за 2018. годину пријавила 

неновчане донације наведених општина и јавних установа по процијењеној 

вриједности од 200,00 КМ појединачно, односно 1.000,00 КМ укупно. 
 

- Савез за бољу будућност БиХ је бесплатно користио и просторије Општине Стари 

Град Сарајево и просторије Јавне установе „Народно позориште Републике“ Српске 

Бања Лука, Јавне установе „Међународни центар за дјецу и омладину“ Ново Сарајево 

и Јавне установе за културу, спорт и рекреацију Храсница-Илиџа, које није 

евидентирао у пословним књигама и пријавио у годишњем финансијском извјештају 

за 2018. годину.  
 

(3) Контролом извода са трансакцијских рачуна странке утврђено је да је БХ Телеком дд 

извршио уплату средстава на рачун странке у укупном износу од 20,00 КМ. Странка 

је ове уплате исказала у обрасцу 3-б (прилози правних лица), на ставци прилога 

нижих од 100,00 КМ, те је издала потврде о пријему донација у којем је као донатора 

навела БХ Телеком дд. 
 

Увидом у Уговор о пружању услуге „Хуманитарни број“ од 18.03.2014. године, 

утврђено је да се ради о средствима која су странци уплаћена на отворени број код 

телеком оператера.  
 

С обзиром да странка не посједује податаке о идентитету донатора који су дали 

прилоге странци, прекршене су одредбе члана  8. став (1) тачка е) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Поред наведеног, Савез за бољу будућност БиХ је примио и прилоге у укупном 

износу од 100,00 КМ од непознатог донатора.  

На основу података које је доставила Јавна установа „Центар за културу и 

образовање“ Кључ утврђено је да су обавезе према овој установи у износу од 100,00 

КМ измирене у току 2018. године. Странка у својим пословним књигама није 

евидентирала трошкове и обавезе, нити плаћање према овој установи, што упућује да 

је примила неновчане донације за које не посједује податке о донаторима.  
 

d) Ревизијом финансијских извјештаја, утврђено је да Савез за бољу будућност БиХ није 

у пословним књигама правилно евидентирао приходе, расходе и обавезе, те обрасце 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину није попунио у складу са 

одредбама Правилника, чиме су  прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Савез за бољу будућност БиХ није у годишњем финансијском извјештају исказао 

неновчане донације по основу бесплатног кориштења сала и дворана за потребе 

предизборне кампање, те неновчане донације настале по основу плаћених обавеза из 
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ранијег периода и рачуна странке за конзумацију пића, чиме је прекршио одредбе 

члана 13. и 18. Правилника. 
 

(2) Контролом благајне Централе и одбора странке у Брчко дистрикту БиХ утврђено је 

да благајнички извјештаји нису вођени на дневном нивоу и да поједине исплате нису 

вршене на основу валидне документације.  
 

- Централа странке је у току 2018. године исплатила дневнице у иностранству у износу 

од 19.378,00 КМ и путне трошкове у износу од 6.782,75 КМ, као што је наведено у 

налазу а) став (2).  

Увидом у извршене исплате дневница и путних трошкова утврђено је да су исти 

исплаћени физичким лицима на основу невалидних књиговодствених исправа, 

односно путних налога који су издати за три физичка лица.  
 

- Контролом документације која је предочена у току обављања ревизије о 

благајничком пословању одбора у Брчко дистрикту БиХ, утврђено је да је овај одбор 

готовински исплатио накнаде физичким лицима у укупном износу од 1.800,00 КМ.  

Увидом у пословне књиге странке утврђено је да трошкови накнада у износу од 

1.800,00 КМ нису евидентирани, те да није извршен обрачун и плаћање пореза на 

доходак и доприноса на исплаћене накнаде.  
 

(3) Ревизијом су утврђени недостаци код рачуна добављача, који су књиговодствене 

исправе о насталим пословним догађајима. Такође, утврђено је да рачуни нису 

овјерени за књижење и плаћање, нити је писаним актом уређен начин трошења 

финансијских средстава странке. 
 

- Странка је дана 08.10.2018. године користила услуге правног лица „Торањ“ д.о.о. 

Сарајево, Ресторан „Скy гарден“, те је извршила плаћање услуга по рачуну број: 79/18 

у износу од 10.083,50 КМ. Увидом у рачун утврђено је да је услуга хране износила 

6.600,00 КМ, без навођења врсте хране и количина, док је пиће фактурисано 

појединачно по врстама и количински. 
 

- Увидом у рачун правног лица „Слобопром С“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ број: 711/18-

Хј од 30.08.2018. године у износу од 1.046,00 КМ, утврђено је да је 11 (једанаест) 

физичких лица користило хотелски смјештај дана 30.08.2018. године. На рачуну нису 

наведени подаци о лицима која су користила смјештај, нити је уз рачун приложена 

друга документација из које би се утврдило која су физичка лица користила смјештај.   
 

(4) Странка на конту 128120-Потраживања за дате авансе на дан 31.12.2018. године 

исказује салдо у износу од 85.283,55 КМ, што упућује да није вршила усаглашавање 

својих обавеза са добављачима, односно да рачуни нису књижени у пословним 

књигама у моменту настанка трошка.  
 

(5) Савез за бољу будућност БиХ није у годишњем финансијском извјештају исказао све 

трошкове кампање, чиме је прекршио одредбе члана 21. и 23. Правилника. 
 

- Странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала 

трошак закупа сале, која је у власништву Општине Челић, за одржавање 

предизборног скупа 28.09.2018. године у износу од 200,00 КМ. 

Странка у пословним књигама није евидентирала ни у годишњем финансијском 

извјештају исказала ни обавезе по основу закупа према Општини Челић у износу од 

200,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 
 

- У пословним књигама и годишњем финансијском извјештају нису исказани 

трошкови закупа сала и дворана по рачунима ЈУ „Центар за културу и образовање“ 
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Кључ и ЈУ „Центар за културу Горажде“ за одржавање предизборних скупова 2018. 

године у износу од 751,00 КМ. 
 

- Странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала 

ни трошкове закупа 4 сале и дворане које је користила без накнаде за одржавање 

предизборних скупова у току 2018. године, нити трошкове за конзумацију пића.  
 

(6) Савез за бољу будућност БиХ у постизборном финансијском извјештају није исказао 

све трошкове предизборне кампање по основу закупа сала и дворана и конзумације 

пића, чиме је прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких 

странака, члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине и одредбе 

Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима 

политичких странака („Службени гласник БиХ” број: 10/18). 
 

(7) Савез за бољу будућност БиХ није у годишњем финансијском извјештају и 

пословним књигама правилно исказао обавезе према добављачима, чиме су 

прекршене одредбе члана 24. Правилника.  
 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала обавезе према добављачу 

„Еуропронет Босниа“ д.о.о. у износу од 3.668,71 КМ. Увидом у Извод отворених 

ставки на дан 31.12.2018. године, утврђено је да обавезе странке према овом правном 

лицу износе 4.415,61 КМ. 
 

- Према подацима из Извода отворених ставки на дан 31.12.2018. године, странка 

према правном лицу „Наша ријеч“ нема обавезе, док је странка у обрасцу 5 (обавезе) 

исказала обавезе у износу од 936,00 КМ. 
 

- Савез за бољу будућност БиХ је у обрасцу 5 (обавезе) исказао обавезе према 

добављачу Радио-телевизије „Хит“ Брчко у износу од 4.018,08 КМ, што не одговара 

подацима које је доставио добављач. Према подацима из Извода отворених ставки на 

дан 31.12.2018. године, обавезе странке према правном лицу Радио-телевизија „Хит“ 

Брчко на дан 31.12.2018. године износе 3.626,13 КМ. 
 

- Према подацима које је доставила ЈУ „Центар за културу и образовање“ Кључ 

утврђено је да обавезе Савеза за бољу будућност БиХ према овој јавној установи на 

дан 31.12.2018. године износе 400,00 КМ.  

Увидом у аналитичке картице ове установе утврђено је да су обавезе странке на дан 

01.01.2018. године износиле 100,00 КМ, та да је странка дана 30.09.2018. године 

извршила плаћање обавезе у износу од 100,00 КМ. ЈУ „Центар за културу и 

образовање“ Кључ је 05.10.2018. године издала рачун број: 32/18 у износу од 400,00 

КМ за кориштење сале за одржавање предизборног скупа.  

Странка у пословним књигама није евидентирала нити у годишњем финансијском 

извјештају исказала трошкове закупа, плаћање обавезе у износу од 100,00 КМ, нити 

обавезе према ЈУ „Центар за културу и образовање“ Кључ. 
 

- Увидом у податке које је доставила Јавна установа „Центар за културу“ Горажде 

утврђено је да обавезе странке према овој установи на дан 31.12.2018. године износе 

175,50 КМ.  

Увидом у аналитичке картице Јавне установе „Центар за културу Горажде“ утврђено 

је да је странка на дан 01.01.2018. године имала претплату у износу од 175,50 КМ и 

да је за кориштење велике сале за одржавање предизборног скупа 29.09.2018. године 

Јавна установа „Центар за културу“ Горажде издала рачун број: 0000264-18 од 

01.10.2018. године у износу од 351,00 КМ.   
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Странка у пословним књигама није евидентирала нити у годишњем финансијском 

извјештају исказала трошкове закупа, нити обавезе према Јавној установи „Центар за 

културу“ Горажде у износу од 175,50 КМ. 
 

- Савез за бољу будућност БиХ је у обрасцу 5 (обавезе) исказао обавезе према Служби 

за заједничке послове у износу од 9.256,82 КМ.  
 

На захтјев Савеза за бољу будућност БиХ, Служба за заједничке послове институција 

Босне и Херцеговине доставила је Конфирмацију у којој је наведено да на дан 

31.12.2018. године нема потраживања од странке.  
 

Увидом у документацију која је достављена у току прегледа годишњег финансијског 

извјештаја за 2017. годину и Извјештај о прегледу годишњег финансијског извјештаја 

за 2017. годину, утврђено је да је странка у годишњем финансијском извјештају за 

2017. годину исказала обавезе према Служби за заједничке послове органа и тијела 

ФБиХ у износу од 9.256,82 КМ, да је у току 2019. године извршено усаглашавање 

обавеза са Службом за заједничке послове органа и тијела ФБиХ и у пословним 

књигама странке исправка књижења, те да странка на дан 31.12.2017. године није 

имала обавезе према Служби за заједничке послове органа и тијела ФБиХ.  
 

На основу наведеног је утврђено да је странка у годишњем финансијском извјешају 

за 2018. годину и пословним књигама исказала обавезе које на дан 31.12.2018. године 

није имала, те да у обрасцу 5 није навела тачан назив добављача, што је супротно 

одредбама члана 24. Правилника.  
 

e) Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 
 

Савез за бољу будућност БиХ отворио је намјенски рачун за финансирање изборне 

кампање, те је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навео рачун странке број: 1027080000035947 код Унион банке 

дд. 
 

Ревизијом финансијских извјештаја утврђено је да сви трошкови кампање нису 

плаћени са намјенског рачуна за кампању, и то: 

- Увидом у готовинске исплате из благајне Општинске организације Вареш утврђено 

је да су из благајне ове организације плаћени трошкови превоза чланова на 

Централни предизборни скуп у износу од 300,02 КМ.  

- Контролом извода са трансакцијског рачуна Одбора СББ Брчко, утврђено је да је дио 

трошкова кампање плаћен са овог рачуна, и то: рачуни Радио-телевизије „Хит“ Брчко 

у износу од 1.170,00 КМ, рачун Фотокопирнице „Смајл“ у износу од 794,00 КМ, те 

закуп сале објекта Дома културе у износу од 50,00 КМ. 

- Странка је закуп Велике сале ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Бужим 

коју је користила дана 15.09.2018. године у износу од 380,00 КМ платила са редовног 

рачуна странке.  
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Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез за бољу будућност БиХ је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 2.828.448,89 КМ. Политичка странка  је у коригованом 

годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала трошкове изборне кампање 

у износу од 1.208.397,24 КМ, иако је ревизијом утврђено да су ти трошкови 1.209.348,24 

КМ.  

 

3. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ   (Код 090) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Странка 

демократске акције се финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка демократске акције прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 6. став (2), члана 8. став (1) и став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
  
a) Странка демократске акције је доставила Програм утрошка средстава за 2018. годину 

у којем је предвидјела укупне трошкове у износу од 5.359.000,00 КМ. Увидом у 

финансијски извјештај странке утврђено је да је странка у 2018. години остварила 

укупне расходе у износу од 5.418.484,53 КМ.  
 

Ревизијом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 344.594,52 КМ утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

- Странка је планирала Путне трошкове и дневнице у 2018. години у износу од 5.000,00 

КМ, а исте је остварила у износу од 20.599,87 КМ, што је за 15.999,87 КМ више од 

планираног износа.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 73.246,08 1,37 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 1.546.888,55 28,89 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 65.050,00 1,21 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 52.556,35 0,98 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 41.314,83 0,77 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 3.557.002,42 66,43 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 5.336.058,23 99,65 

II Остали приходи и друго 18.849,01 0,35 

          Извори финансирања (I+II) 5.354.907,24 100,00 
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- Трошкове рекламе и пропаганде странка је планирала у износу од 60.000,00 КМ, а 

исте је остварила у износу од 121.067,73 КМ, чиме је исте прекорачила за износ од 

61.067,73 КМ. 
 

- Странка је Трошкове репрезентације прекорачила за 105.961,05 КМ у односу на 

планиране трошкове. У плану је Трошкове репрезентације предвидјела у износу од 

380.000,00 КМ, док је исте остварила у износу од 485.961,05 КМ.  
 

- Трошкове кампање за Опште изборе 2018. године странка је планирала у износу од 

1.600.000,00 КМ, а исте је остварила у износу од 1.713.805,19 КМ, што је за 113.805,19 

КМ више у односу на план.  
 

- Странка је сљедеће трошкове остварила у већем износу у односу на планиране 

расходе: Трошкове горива и мазива за 11.116,08 КМ, Трошкове канцеларијског 

материјала за 12.583,54 КМ, Трошкове закупа пословних простора и остале 

закупнине за 19.440,48 КМ и трошкове птт услуга за 4.620,58 КМ. 
 

b) На основу података из пријаве „Транспаренси интернешнал БиХ“, wеб странице и 

пословних књига Странке демократске акције, утврђено је да странка није у 

пословним књигама евидентирала и у финансијском извјештају пријавила неновчане 

донације правних и физичких лица по основу бесплатног учешћа на предизборном 

скупу, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странакa. 
 

На основу података са веб-странице странке и података „Транспаренси интернешнал 

БиХ“, утврђено је да је на предизборном скупу дана 03.10.2018. године наступио 

пјевач Армин Музаферија.  

С обзиром на то да странка нема документацију о наведеном наступу и да у 

пословним књигама нема евиденције о пословним промјенама за наведени догађај, 

остварила је приход по основу неновчане донације коју није пријавила у 

финансијском извјештају. 
 

c) Странка демократске акције је за потребе предизборне кампање 2018. године 

остварила неновчане донације по основу бесплатног наступа извођача и кориштењем 

просторије у власништву јавне установе културе, чиме је прекршила одредбе члана 

8. став (1) Закона о финансирању политичких странка. 
 

- На основу расположивих података са wеб странице странке и података 

„Транспаренси интернешнал БиХ“, утврђено је да је на предизборном скупу дана 

03.10.2018. године у Илијашу наступио Хор „Препород“. 
 

- Дана 01.10.2018. године, странка је за потребе предизборног скупа користила салу 

Центра за дјецу и омладину у Новом Сарајеву.    
 

Странка у пословним књигама није евидентирала неновчане донације јавне установе 

и Хора „Препород“, чиме је прекршила и одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

d) Ревизијом финансијског извјештаја је утврђено да је странка постављањем рекламног 

банера у предизборној кампањи Општи избори 2018. године, на пословне просторе 

правног лица „Боснапласт“ д.о.о. Сарајево, без плаћања накнаде, остварила 

неновчану донацију наведеног правног лица.  

С обзиром да је наведено правно лице у 2018. години склопило уговор о јавним 

набавкама роба са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини 

чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, Странка демократске акције је остварила 
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забрањени прилог по основу неновчане донације, чиме је прекршила одредбе члана 

8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.    
 

Увидом у податке које је доставила Општина Трново, утврђено је да је правно лице 

„Боснапласт“ д.о.о. Сарајево у 2018. години имало скопљен уговор са овом општином 

о јавној набавци цијеви за изградњу гасовода Бјелашница – Пречко поље чија 

вриједност износи 289.762,20 КМ.  

Странка у пословним књигама није евидентирала прилог правног лица „Боснапласт“ 

д.о.о. Сарајево, чиме је прекршила и одредбе члана 5. став (4) Закона. 
 

e) Ревизијом је утврђено да прилози физичких лица у износу од 491.207,09 КМ и 

прилози правних лица у износу од 46.160,00 КМ нису уплаћени на трансакцијски 

рачун Централе странке, чиме су прекршене одредбе члана 6. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

У складу са одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака, 

добровољни прилози у новцу уплаћују се на трансакцијски рачун централе политичке 

странке. 
 

f) Ревизијом је утврђено да Странка демократске акције није успоставила потпуне 

евиденције о својим приходима, расходима, обавезама, новчаним токовима и није 

поступила по принципима благајничког пословања, нити је годишњи финансијски 

извјештај попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

  

(1) Прегледом документације утврђено је да странка није успоставила правовремене 

евиденције о приходима и расходима у пословним књигама.  
 

Увидом у финансијску документацију и пословне књиге странке утврђено је да је 

странка остварила неновчане донације по основу тога што није имала обавезу 

платити учешће извођача на предизборном скупу у Илијашу, кориштење пословног 

простора правног лица за постављање рекламног банера за Опште изборе 2018. 

године и кориштење просторије у власништву јавне установе за потребе 

предизборног скупа, а исте није правовремено евидентирала у својим пословним 

књигама. 
 

Наведене неновчане донације странка није исказала на обрасцима 3-е (неновчане 

донације) и 3. (извори финансирања), односно расходе у обрасцима 4. (укупни 

расходи политичке странке) и 4.2 (Трошкови пропаганде) финансијског извјештаја, 

чиме је прекршила одредбе члана 13, 18, 21. и 23. Правилника.  
 

(2) Увидом у Извјештај о рачунима правног лица који се води код Централне банке БиХ 

утврђено је да је странка имала активне рачуне, а које није пријавила на обрасцу 2. 

(преглед промета свих трансакционих рачуна политичке странке) финансијског 

извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 11.  Правилника.  
 

Странка није пријавила сљедеће трансакцијске рачуне: 3387302220083909, 

3386902237842398, 3387202213807141 и 3387304820086168. Сви наведени рачуни су 

отворени код УниЦредит банке. 

На основу података које је странка доставила утврђено је да у току 2018. године 

странка путем прва три неисказана рачуна није остварила промет.  
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(3) Ревизијом финансијског извјештаја је утврђено да КО Странке демократске акције 

Зеничко-добојски и ОО Странке демократске акције Јања нису адекватно водили 

благајничко пословање. 
 

- Контролом благајничке документације КО СДА Зеничко-добојског, дневника 

благајне и прилога, утврђено је да налози благајне за исплату не садрже податке коме 

су средства исплаћена, као и да недостаје потпис лица које је примило средства која 

су путем благајне исплаћена. 
 

- Увидом у документацију ОО СДА Јања, утврђено је да је странка благајничко 

пословање, односно благајничке дневнике водила на мјесечном нивоу, а не када је 

промет остварен. Такође, налози благајне за исплату не садрже податке коме су 

средства исплаћена и недостаје потпис лица које је примило средства која су путем 

благајне исплаћена. 
 

На основу наведеног, а с обзиром на недостатак потписа на исплатницама, није 

могуће утврдити ко је исплатио средства, односно коме су средства исплаћена, што 

је у супротности са принципима благајничког пословања. 

  

(4) Служба за ревизију је утврдила да је странка због неблаговремених евиденција 

исказала  погрешне податке о расходима у обрасцима финансијског извјештаја, чиме 

је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Током обављања ревизије, а на основу финансијске документације, утврђено је да 

Централа странке и ОО СДА Јања немају тачне податке о својим трошковима и 

обавезама.  

Централа Странке демократске акције трошкове обезбјеђења настале у 2017. години 

у износу од 327,59 КМ евидентирала у 2018. години на основу Извода отворених 

ставки Агенције за заштиту људи и имовине „Сворд секјурити“ д.о.о. Сарајево, док 

је ОО СДА Јања рачун у износу од 67,03 КМ добављача „Телрад Нет“ из децембра 

2017. године евидентирала у 2018. години. 
 

- Контролом трошкова насталих судским извршењем утврђено је да је странка у току 

2018. године на конту 40414 – Судска извршења евидентирала трошкове по основу 

накнаде за управљање и одржавање заједничких дијелова уређаја зграде, затезне 

камате и трошкове поступка у износу од 6.289,26 КМ, што указује да странка нема 

правовремене евиденције о расходима и обавезама.   
 

Наиме, странка је на основу пресуде Општинског суда у Бихаћу и Рјешења о 

извршењу, у 2018. години теретила трошкове судских извршења по основу накнаде 

за управљање и одржавање заједничких дијелова уређаја зграде за период 01.09.2014. 

године до 31.10.2016. године у износу од 4.670,40 КМ.    
 

(5) Ревизијом су утврђени недостаци код рачуна добављача, који су књиговодствене 

исправе о насталим пословним догађајима.  
 

- Увидом у рачуне правног лица „Булет“ д.о.о. Тузла број: 3/0001 од 01.10.2018. године 

у износу од 3.000,00 КМ, утврђено је да је на рачуну наведено само угоститељске 

услуге, без спецификације која би садржавала врсту и количину хране.  
 

Увидом у трошкове репрезентације КО СДА Зеничко-добојски и рачуне добављача 

Хотел „Зеница“ Зеница у укупном износу од 2.724,00 КМ утврђено је да су на 

контролисаним рачунима наведене само угоститељске услуге, без спецификације 

која би садржавала врсту и количину хране и пића.   
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(6) Странка у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о својим обавезама 

и није исказала све своје обавезе у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.  
 

- Увидом у Извод отворених ставки на дан 31.12.2018. године, утврђено је да Странка 

демократске акције нема обавезе према добављачима „Уна ауто“, „Центротранс“ и 

„Мита“ Груп, док је у пословним књигама и обрасцу 5 исказала обавезе према 

добављачима „Уна ауто“ у износу од 13.000,00 КМ, „Центротранс“ у износу од 

21.800,00 КМ и „Мита“ Гроуп у износу од 8.000,00 КМ.  
 

- Централа СДА је у годишњем финансијском извјештају исказала обавезе према 

добављачу Хотел „Босниа“ у износу од 8.792,50 КМ. Увидом у Извод отворених 

ставки на дан 31.12.2018. године, утврђено је да Странка демократске акције није 

имала обавезе према овом добављачу.  
 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала обавезе према добављачу 

„Реумал“ Фојница у износу од 5.864,50 КМ. Увидом у Извод отворених ставки на дан 

31.12.2018. године, утврђено је да Странка демократске акције има обавезе према 

овом добављачу у износу од 4.478,00 КМ.  
 

- Увидом у Извод отворених ставки на дан 31.12.2018. године, утврђено је да Странка 

демократске акције има обавезе према добављачу Служба за заједничке послове 

органа и тијела Федерације БиХ у износу од 115.480,00 КМ, док је странка у 

пословним књигама и обрасцу 5 исказала обавезе према наведеном добављачу у 

износу од 52.200,00 КМ.  
 

- Странка је у пословним књигама исказала обавезу према Граду Мостар у износу од 

117.224,08 КМ. 
 

На основу акта Града Мостара број: 05-10-10064/20 од 24.08.2020. године, утврђено 

је да потраживања Града износе 41.463,28 КМ, а да се дио укупних потраживања у 

износу од 10.160,30 КМ води на картици сумњивих и спорних потраживања, на којој 

је је Град евидентирао потраживања по основу пореза на додатну вриједност, а док је 

странка евидентирала укупан износ мјесечне закупнине.  

 

Трошкови изборне кампање  

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка демократске акције је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 2.887.760,20 КМ.  Контролом пословних књига и 

финансијске документације утврђено је да су трошкови кампање износили 1.713.805,19 

КМ. 
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4. ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА (Код 1698) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Демократска 

фронта се финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Демократска фронта прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) и члана 

12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 

15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

a) У коригованом обрасцу 4 (расходи политичке странке) годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину, који је Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине достављен 25.09.2020. године, Демократска фронта је исказала укупне 

расходе у износу од 1.934.587,09 КМ. 
 

Приликом контроле утрошка средстава планираних финансијским планом, Служба 

за ревизију је користила податке из пословних књига, те податке из коригованог 

Бруто биланса за период 01.01-31.12.2018. године. 
 

Увидом у Измјене и допуне Финансијског плана Демократске фронте за 2018. годину, 

утврђено је да је Демократска фронта планирала укупне расходе у износу од 

2.284.618,07 КМ. У оквиру овог плана Демократска фронта је планирала средства, 

између осталог, за поврат позајмица у износу од 30.000,00 КМ и плаћање обавеза из 

2016. године у износу од 148.318,07 КМ. 
 

Анализом достављеног финансијског плана за 2018. годину, утврђено је да 

Демократска фронта није сачинила финансијски план расхода на начин којим би се 

обезбиједила потпуна транспарентност планираног трошења средстава, као ни 

њихова упоредба са оствареним трошковима, да није планирала све трошкове, док је 

поједине трошкове остварила у већем износу у односу на планиране.  
 

Служба за ревизију је утврдила да је странка финансијска средства у износу од 

54.674,61 КМ утрошила мимо утврђеног финансијског плана за 2018. годину, и то:  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 10.493,90 0,90 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 30.632,21 2,62 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 800,00 0,07 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке (3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 12.920,00 1,11 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.113.187,81 95,30 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.168.033,92 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.168.033,92 100,00 
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- Демократска фронта у Финансијском плану за 2018. годину није планирала 

хуманитарне расходе, трошкове репрезентације у земљи, трошкове платног промета 

и трошкове обезбјеђења, а исте је остварила у износу од 13.700,45 КМ.  
 

У пословним књигама, а и у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали 

трошкови) годишњег финансијског извјештаја, странка је хуманитарне расходе 

исказала у укупном износу од 1.400,00 КМ. Увидом у пословне књиге утврђено је да 

су трошкови репрезентације у земљи износили 7.589,77 КМ, трошкови платног 

промета 3.353,48 КМ, а трошкови обезбјеђења 1.357,20 КМ.  
 

- Странка је прекорачила планиране трошкове адвокатских и нотарских услуга, 

трошкове књиговодствених услуга, трошкове закупнине пословних простора, 

режијске трошкове (птт трошкови, трошкове електричне енергије, трошкове гријање 

и трошкове комуналних услуга) и трошкове уговора о дјелу у укупном износу од 

40.974,16 КМ, како слиједи: трошкове адвокатских и нотарских услуга за 298,61 КМ, 

трошкове књиговодствених услуга за 1.903,00 КМ, трошкове закупнине пословних 

простора за 25.701,72 КМ, режијске трошкове за 9.881,88 КМ и трошкове уговора о 

дјелу за 3.188,95 КМ.  

 

Све наведено указује да је Демократска фронта прекршила одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странка јер није сачинила програм утрошка 

средстава на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност планираног 

трошења средстава, те је финансијска средства утрошила мимо утврђеног 

финансијског плана за 2018. годину.   

  

b) Ревизијом финансијских извјештаја, утврђено је да Демократска фронта није у 

пословним књигама успоставила правовремене, потпуне и правилне евиденције о 

приходима, расходима, обавезама и пословању путем благајне, пословне књиге није 

водила у складу са обрачунском основом и није извршила попис на дан 31.12.2018. 

године у складу са рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Демократска фронта није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 

2018. годину у складу са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 

12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Демократска фронта није водила правовремене евиденције о пословању путем 

благајне, што је супротно рачуноводственим прописима.  
 

Увидом у образац 2-1 (промет стања благајне) годишњег финансијског извјештаја 

утврђено је да је странка исказала промет остварен путем благајне у износу од 

4.928,00 КМ, што је потврђено и увидом у Дневник благајне број: 01/18 од 24.10.2018. 

године.  
 

Служба за ревизију утврдила је да је странка путем благајне, у готовом новцу, 

исплатила регрес и накнаде за рад празницима запосленим у укупном износу од 

4.928,00 КМ. 
 

У складу са пореским прописима странка је имала обавезу да на исплаћена средства 

запосленим по основу рада празницима у укупном износу од 1.848,00 КМ, која имају 

карактер личних примања, обрачуна и уплати порез на доходак и доприносе.  

Странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала 

трошкове и обавезе по основу пореза на доходак и доприноса на наведена средства. 
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Демократска фронта је поступила и супротно Уредби о условима и начину плаћања 

готовим новцем јер је путем благајне, у готовом новцу, исплатила накнаде за рад 

празницима запосленим.  

 

(2) Увидом у изводе са трансакцијског рачуна и спискове за наплаћену чланарину 

прикупљену у општинским одборима Травник, Модрича и Илиџа, утврђено је да 

странка није евидентирала прикупљене  чланарине кроз благајнички извјештај, иако 

је ријеч о средствима примљеним у готовом новцу.   
 

-Служба за ревизију је утврдила да је ОО Травник дана 13.12.2018. године извршио 

полог прикупљених чланарина од 33 члана овог општинског одбора на трансакцијски 

рачун странке у укупном износу од 91,00 КМ. ОО Травник је Централи странке 

доставио списак на којем су наведена лица и износ уплаћене чланарине. 
 

-Дана 29.10.2018. године, на трансакцијски рачун странке су уплаћена средства од 

прикупљених чланарина у укупном износу од 170,00 КМ. Увидом у документацију, 

утврђено је да су средства у износу од 170,00 КМ прикупљена од 13 чланова ОО 

Модрича.   
 

-Општински одбор Илиџа је, дана 17.10.2018. године, на трансакцијски рачун странке 

извршио полог прикупљених чланарина од четири члана овог одбора у укупном 

износу од 66,00 КМ. ОО Илижда је Централи странке доставио списак на којем су 

наведена лица и износ уплаћене чланарине. 

 

Странка је имала обавезу да, прије него што је извршила полог прикупљених 

чланарина на трансакцијски рачун, физичким лицима-члановима од којих је примила 

чланарину изда признаницу о пријему готовог новца и да наплаћену чланарину 

евидентира кроз благајнички извјештај.  

 

(3) Подаци о укупним приходима које је странка исказала у годишњем финансијском 

извјештају не одговарају подацима из Годишњег обрачуна за 2018. годину и 

подацима из коригованог Бруто биланса за период 01.01.-31.12.2018. године који је 

достављен Централној изборној комисији Босне и Херцеговине 01.10.2020. године (у 

даљем  тексту: кориговани Бруто биланс).  
 

У коригованом обрасцу 3 (извори финансирања) годишњег финансијског извјештаја 

Демократска фронта исказала је укупне приходе у износу од 1.168.033,92 КМ. 

Странка је у Годишњем обрачуну за 2018. годину који је предала Финансијско-

информатичкој агенцији 26.02.2019. године, исказала укупне приходе у износу од 

1.159.628,00 КМ, док су у коригованом Бруто билансу укупни приходи евидентирани 

у износу од 1.168.448,65 КМ.  
 

Поред наведеног, Служба за ревизију је утврдила да Демократска фронта није 

успоставила правилне евиденције о приходима из буџета опћина и кантона. Странка 

је у пословним књигама евидентирала приходе из буџета опћина на истом 

аналитичком конту 4112, односно није успоставила евиденцију о приходима за сваку 

општину појединачно. На исти начин је евидентирала и приходе из буџета кантона.  

 

(4) Увидом потврде издате физичким и правним лицима о примљеним прилозима 

утврђено је да садржај потврде није усаглашен са одредбама члана 6. Правилника, 

односно издате потврде не садрже податке о броју личног 

документа/идентификациони број донатора, док поједине не садрже ни адресу и 

мјесто пребивалишта/сједишта донатора. 
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(5) Демократска фронта у оквиру Главне књиге није успоставила правилне и 

правовремене евиденције о трошковима по организационим дијеловима странке и 

није у годишњем финансијском извјештају исказала све расходе, чиме је прекршила 

одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.  
 

Демократска фронта је у коригованом годишњем финансијском извјештају за 2018. 

годину који је Централној изборној комисији Босне и Херцеговине доставила 

25.09.2020. године, исказала расходе у укупном износу од 1.934.587,09 КМ.  

У Годишњем обрачуну за 2018. годину који је предала Финансијско-информатичкој 

агенцији 26.02.2019. године, странка је исказала укупне расходе у износу од 

1.950.865,00 КМ. Према подацима из коригованог Бруто биланса, укупни расходи 

странке у 2018. години износили су 1.958.597,21 КМ  

   

(6) Увидом у обрасце 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег 

финансијског извјештаја утврђено је да странка није исказала тачне податке о износу 

и називу трошкова, чиме је прекршила одредбе члана 22. Правилника. Такође, 

утврђено је да странка у пословним књигама није евидентирала све трошкове, као и 

да подаци о трошковима исказани у обрасцима 4.1 не одговарају подацима из 

пословних књига.   
 

- Странка је у обрасцу 4.1 за Централу ДФ исказала обавезе по почетном стању на дан 

01.01.2018. године у износу од 148.318,07 КМ као расходе ранијих година, што није 

у складу са одредбама члана 21. и 22. Правилника.  

С обзиром да су трошкови и обавезе у износу од 148.318,07 КМ настали и у 

пословним књигама евидентирани у 2016. години, странка плаћање обавезе према 

добављачу није требала исказати као расход у годишњем финансијском извјештају за 

2018. годину.  
 

- Демократска фронта је у обрасцу 4.1 исказала трошкове електричне енергије 

Централе странке у износу од 29.206,70 КМ. Увидом у пословне књиге утврђено је да 

је странка евидентирала трошкове електричне енергије у износу од 4.523,80 КМ, као 

и да није евидентирала трошкове електричне енергије по рачуну за децембар 2018. 

године у износу од 355,73 КМ.  

Странка у пословним књигама није евидентирала ни трошкове телефона Централе 

странке за децембар 2018. године у износу од 1.474,70 КМ. 
 

- Странка је у коригованом обрасцу 4.1 за ОО Јабланица исказала трошкове 

телефонских и птт услуга у износу од 520,15 КМ. Увидом у пословне књиге, утврђено 

је да су трошкови телефонских услуга интернета и трошкови кабловске телевизије 

износили укупно 1.359,00 КМ.  

Ревизијом финансијских извјештаја је утврђено да странка није у пословним књигама 

евидентирала трошкове за децембар 2018. године, по рачуну “Телемах” д.о.о. 

Сарајево, број: 9003909023 од 31.12.2018. године, у износу од 47,60 КМ. 
 

Исто тако, странка у пословним књигама није евидентирала трошкове електричне 

енергије ОО Јабланица за децембар 2018. године у износу од 21,71 КМ. 
 

- Контролом достављених рачуна за трошкове електричне енергије ОО Горажде, 

утврђено је да странка није евидентирала трошкове по рачуну за децембар 2018. 

године у износу од 94,75 КМ. 
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(7) На основу података из пословних књига, уговора о закупу пословних простора и 

података које су доставиле опћине, утврђено је да странка у пословним књигама није 

правилно евидентирала трошкове закупа пословних простора, као и да трошкове није 

евидентирала у моменту настанка трошка, што је супротно рачуноводственим 

прописима и одредбама члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Странка није евидентирала трошкове закупа пословног простора који је користила на 

основу Уговора о закупу који је закључен са Опћином Доњи Вакуф, у износу од 

691,20 КМ. Према подацима које је доставила Опћина Доњи Вакуф, Демократска 

фронта није измирила обавезе по основу закупа за 2018. годину.  
 

- У пословним књигама странка је трошкове закупа пословних простора евидентирала 

у мањем износу у односу на уговорене цијене закупа, како слиједи: ОО Вогошћа у 

износу од 234,00 КМ,  ОО Жепче у износу од 200,00 КМ, ОО Какањ у износу од 

250,00 КМ, ОО Добој-Југ у износу од 244,80 КМ, ОО Тешањ у износу од 2.750,00 КМ, 

ОО Калесија у износу од 250,00 КМ, Сапна у износу од 350,00 КМ, ОО Грачаница у 

износу од 300,00 КМ, КО Тузла у износу од 468,00 КМ, КО Бихаћ у износу од 469,22 

КМ, КО Мостар у износу од 400,00 КМ, ОО Сребреница у износу од 220,00 КМ и ОО 

Кључ у износу од 600,00 КМ. 
 

- Демократска фронта је у пословним књигама трошкове закупа пословних простора 

које су користили организациони одбори странке у Маглају, Витезу, Коњицу, 

Приједору и Брчком исказала у већем износу у односу на уговорене цијене закупа, и 

то: ОО Маглај за 400,48 КМ, ОО Витез за 520,00 КМ, ОО Коњиц за 408,00 КМ, ОО 

Приједор за 187,92 КМ и ОО Брчко у износу од 78,00 КМ.  

 

(8) Ревизијом финансијског извјештаја су утврђени недостаци код рачуна добављача, 

који су књиговодствене исправе о насталим пословним догађајима. Такође, утврђено 

је да рачуни нису овјерени за књижење и плаћање, нити је писаним актом уређен 

начин трошења финансијских средстава странке. 
 

- Увидом у рачун добављача „Хецопром“ д.о.о. Сарајево број: 258/2018 од 05.09.2018. 

године, на којем је наведена и напомена да је предрачун за период од 05.09. до 

05.10.2018. године, утврђено је да је кориштен хотелски смјештај, те је факурисано 

30 ноћења. Странка је у очитовању на Прелиминарни извјештај навела да је смјештај 

користио возач у складу са Уговором о пријевозу са „Љаљић турс“ д.о.о. Челић. 

Међутим, на рачуну нису наведени подаци о лицу које је користило смјештај, нити је 

у моменту издавања рачуна могло бити познато да ли ће и када смјештај бити 

кориштен.   
 

- Контролом рачуна за угоститељске услуге које су прокњижени у пословним књигама, 

утврђено је да рачун добављача „Ибес“ д.о.о. Сарајево број: 000499 од 13.09.2018. 

године у износу од 1.500,00 КМ не садржи податке о врсти и количини пића, већ је 

на истом наведено само да је ријеч о угоститељским услугама-пиће за 250 особа на 

дан 07.09.2018. године. 

 

(9) Демократска фронта није у годишњем финансијском извјештају правилно исказала 

податке о трошковима кампање, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. 

Правилника. 
 

Демократска фронта је у коригованом годишњем финансијском извјештају за 2018. 

годину, који је доставила уз очитовање на Прелиминарни извјештај о ревизији 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину и постизборног финансијског 
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извјештаја-Општи избори 2018. године исказала трошкове кампање у укупном износу 

од 1.057.986,42 КМ.  
 

Служба за ревизију је утврдила да су трошкови изборне кампање Демократске 

фронте износили 1.306.998,39 КМ, како слиједи: 

 

- Увидом у кориговани Бруто биланс, пословне књиге и рачуне добављача, утврђено је 

да су трошкови рекламе и пропаганде за изборну кампању износили 1.187.078,63 КМ, 

од чега се 1.154.458,96 КМ односи на рачуне правног лица „Дирецт медиа“ д.о.о. за 

маркетиншке услуге у току кампање.  

 

- Демократска фронта није у пословним књигама исказала трошкове промотивног 

материјала за потребе предизборне кампање за Опште изборе 2018. године у износу 

од 75.519,94 КМ.  
 

У поступку ревизије финансијских извјештаја утврђено је да је странка са правним 

лицем „Принт десигн“ д.о.о. Сарајево закључила Уговор за пружање услуга 

штампања и испоруке промотивног материјала број: С-971/18, без датума, на износ 

од 90.620,34 КМ. Наведеним уговором је утврђено да се плаћање врши у 6 једнаких 

рата по 15.103,39 КМ, и то: двије рате до краја 2018. године и четири рате најкасније 

до 20.04.2019. године.  

Увидом у достављене фактуре и евиденције из пословних књига странке, утврђено је 

да је Демократска фронта у пословним књигама исказала трошкове у износу од 

15.103,39 КМ, док преостали износ од 75.519,94 КМ није евидентиран у пословним 

књигама за 2018. годину.  
 

С обзиром да је имала податке о износу трошкова промотивног материјала који јој је 

испоручен у 2018. години, странка је требала у пословним књигама укалкулисати ове 

трошкове.  
 

Истичемо да је добављач „Принт десигн“ д.о.о. Сарајево промотивни материјал, који 

је испоручен у току предизборне кампање 2018. године, фактурисао Демократској 

фронти тек у 2019. години.  

 

- Странка је у пословним књигама евидентирала трошкове репрезентације у земљи-

кампања у износу од 5.466,00 КМ. Увидом у рачуне утврђено је да су на конту 

трошкова репрезентације евидентирани трошкови ноћења који су износили 5.466,00 

КМ. 

 

- Контролом рачуна које је странка прокњижила на конту 40103-Организовани превоз-

кампања, утврђено је да је странка користила услуге превоза по рачунима добављача 

„Лаљић турс“ д.о.о. Челић у износу од 13.285,00 КМ и „КОЊИЦ-КБ-БУС“ д.о.о. 

Коњиц у износу од 760,50 КМ, односно да су трошкови превоза за потребе изборне 

кампање износили 14.045,50 КМ. 

 

- Увидом у уговоре о дјелу утврђено је да су трошкови по уговорима о дјелу који су 

закључени са физичким лицима за потребе предизборне кампање, као што су: рад у 

цалл центру, достава промо материјала и лекторисање изборног програма износили 

4.935,73 КМ.   
 

Поред наведеног, утврђени су и сљедећи трошкови кампање: трошкови закупа 

простора/земљишта/дворана (кто 40125) у износу од 11.226,51 КМ, трошкови 

закупа дворане (кто 40121) у износу од 1.351,00 КМ, утрошени материјал у кампању 
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(кто 40004-1) у износу од 7.022,58 КМ, трошкови комуналних услуга-кампања (кто 

40151-1) у износу од 175,50 КМ и трошкови осталих услуга у кампањи (кто 401595) 

у износу од 180,00 КМ. 
 

Странка је трошкове закупа велике сале по рачуну Народног позоришта Мостар у 

износу од 800,00 КМ исказала у обрасцу 4.1 годишњег финансијског извјештаја. 

 

(10) Странка није успоставила потпуне и правилне евиденције о укупним обавезама и 

обавезама према сваком добављачу појединачно, односно није водила помоћне књиге 

у складу са рачуноводственим прописима.    
 

Увидом у аналитичке евиденције конта обавеза према добављачима, утврђено је да је 

странка почетно стање обавеза према свим добављачима на дан 01.01.2018. године 

исказала кумулативно у износу од 204.639,45 КМ, тј. није пренијела почетна стања 

на аналитичке картице за сваког добављача појединачно. Такође, странка је код 

великог броја добављача исказала дуговни салдо, тј. претплату је умјесто на 

аналитичким картицама конта потраживања по основу аванса, евидентирала на 

аналитичким картицама конта обавеза према добављачима, чиме је у пословним 

књигама и Завршном рачуну за 2018. годину укупне обавезе према добављачима 

исказала у мањем износу у односу на стварне. Као резултат погрешног начина 

књижења, странка нема тачне евиденције о обавезама према добављачима и 

потраживањима странке, тако да исти нису правилно исказани ни у Годишњем 

обрачуну за 2018. годину. 
 

Поред наведеног, Демократска фронта није извршила усаглашавање обавеза са 

добављачима, није извршила попис обавеза и потраживања, те у годишњем 

финансијском извјештају није правилно исказала обавезе према добављачима, чиме 

је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 

 

- У коригованом обрасцу 5.2 (остале обавезе) Демократска фронта је исказала обавезе 

према добављачима „Видео инфо продуцтион“ ХД, „Дирецт медиа“ д.о.о., „Принт 

десигн“ д.о.о., „Р-Тиме“ д.о.о., „АЦ Стар“ д.о.о., „Платинум“ д.о.о. и „Тампелдо“ 

д.о.о. у укупном износу од 1.031.276,26 КМ, те обавезе према закуподавцима 

пословних простора у износу од 15.517,93, односно укупно 1.046.794,19 КМ.   
 

Увидом у кориговани Бруто биланс странке утврђено је да је странка имала сљедеће 

обавезе: обавезе према добављачима у износу од 977.714,42 КМ, обавезе по основу 

плата 426,61 КМ и остале текуће обавезе 12,45 КМ, односно укупно 978.153,48 КМ. 
 

Странка је у коригованом обрасцу 5.2 умјесто података о називу/имену и презимену 

закуподавца наводила само да је ријеч о обавези за закуп организационог дијела, што 

је супротно одредби члана 24. Правилника. 

 

- На основу достављених конфирмација и извода отворених ставки, те увидом у 

пословне књиге странке, утврђено је сљедеће: 
 

1. У годишњем финансијском извјештају Демократска фронта је исказала обавезе 

према добављачу „Принт десигн“ д.о.о. Сарајево у износу од 75.519,94 КМ, што 

не одговара подацима из пословних књига странке. Наиме, странка у својим 

пословним књигама на дан 31.12.2018. године нема исказане обавезе према 

добављачу „Принт десигн“ д.о.о. Сарајево, док је у аналитичкој картици коју је 

Демократска фронта водила у периоду од 2013. до 2018. године исказана 

претплата у износу од 15.344,67 КМ. 
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„Принт десигн“ д.о.о. Сарајево је дана 10.08.2020. године доставио Извод 

отворених ставки на дан 31.12.2018. године, у којем је навео да странка нема 

обавезе према овом правном лицу на дан 31.12.2018. године.  
 

2. Према подацима из Извода отворених ставки на дан 31.12.2018. године, обавезе 

странке према правном лицу „Прима Цоммерце“ д.о.о. Сарајево износе 1.755,00 

КМ. Странка у обрасцу 5.2 није исказала обавезе према овом правном лицу, док у 

пословним књигама за 2018. години, на аналитичкој картици добављача „Прима 

Цоммерце“ д.о.о. Сарајево исказује салдо у износу од 1.053,00 КМ.  

Прегледом аналитичке картице коју је Демократска фронта водила у периоду од 

2015. до 2018. године, утврђено је да укупне обавезе странке на дан 31.12.2018. 

године према правном лицу „Прима Цоммерце“ д.о.о. Сарајево износе 1.755,00 

КМ. 
 

3. Странка у обрасцу 5.2 није исказала обавезе према правном лицу „Пинги“ д.о.о. 

Сарајево. Увидом у пословне књиге утврђено је да обавезе странке на дан 

31.12.2018. године према правном лицу „Пинги“ д.о.о. Сарајево износе 193,98 

КМ, док је прегледом аналитичке картице коју је Демократска фронта водила у 

периоду од 2013. до 2018. године утврђено је да укупне обавезе странке на дан 

31.12.2018. године према овом правном лицу износе 477,25 КМ. 

На основу података које је доставио „Пинги“ д.о.о. Сарајево утврђено је да обавезе 

Демократске фронте на дан 31.12.2018. године према овом правном лицу износе 

490,47 КМ. 
 

4. Подаци које је странка исказала у пословним књигама о обавезама према 

добављачу „Дирецт Медиа“ д.о.о. Сарајево не одговарају подацима које је странка 

исказала у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину и подацима из 

Извода отворених ставки на дан 31.12.2018. године.  

Наиме, у годишњем финансијском извјештају странка је исказала обавезе према 

правном лицу „Дирецт Медиа“ д.о.о. Сарајево у износу од 914.458,96 КМ, што 

одговара подацима из Извода отворених ставки на дан 31.12.2018. године. У 

пословним књигама за 2018. годину странка је исказала обавезе на дан 31.12.2018. 

године према овом правном лицу у износу од 766.140,89 КМ, док су у аналитичкој 

картици за период од 2014. до 2018. године исказане обавезе странке на дан 

31.12.2018. године у износу од 909.458,46 КМ. 
 

5. Демократска фронта у годишњем финансијском извјештају није исказала све 

обавезе према добављачима за које у својим аналитичким евиденцијама за период 

од 2014. до 2018. године исказује обавезе. Странка према подацима из пословних 

књига на дан 31.12.2018. године, између осталих, има обавезе и према сљедећим 

добављачима: „Унионинвест пластика“ д.о.о. у износу од 26.182,25 КМ, Вранкић 

Драган у износу од 23.999,94 КМ, „АСЦ Елецтрониц“ д.о.о. у износу од 1.110,01 

КМ и ЈП „БХ Пошта Сарајево“  у износу од 1.112,40 КМ. 
 

Такође, увидом у аналитичке картице конта обавеза према добављачима за период 

од 2014. до 2018. године утврђено је да су исказане и претплате код добављача. 

Између осталих, исказане су претплате код сљедећих добављача: „Сарајево 

осигурање“ д.д. у износу од 3.022,10 КМ, „Босанско народно позориште“ у износу 

од 1.250,00 КМ, „Елекропривреда БиХ“ у износу од 972,40 КМ, „Ауто делта“ 

д.о.о. у износу од 735,15 КМ, „Електрокрајина Бања Лука“ а.д. у износу од 594,89 

КМ, „М:Тел“ у износу од 403,41 КМ, „Атал гроуп“ д.о.о. у износу од 282,60 КМ и 

„БХ Телецом“ у износу од 89,15 КМ.  
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Подаци о претплатама које Демократска фронта исказује у својим пословним 

књигама код добављача „БХ Телецом“, „М:Тел“, „Елекропривреда БиХ“ и 

„Електрокрајина Бања Лука“ а.д. по основу рачуна за телефонске услуге и 

утрошену електричну енергију не одговарају стварном стању јер странка није 

евидентирала све трошкове по рачунима наведених добављача. 

 

Све горе наведено указује да странка не води правилне и потпуне евиденције о 

својим расходима и обавезама, што за резултат има погрешно исказана 

потраживања, расходе и обавезе у финансијским извјештајима које подноси у 

складу са рачуноводственим прописима и Законом о финансирању политичких 

странака. 

 

c) На основу обављене ревизије финансијских извјештаја утврђено је да Демократска 

фронта у постизборном финансијском извјештају није исказала све трошкове 

кампање, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању 

политичких странака, одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине и одредбе Правилника о предизборним и постизборним финансијским 

извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ” број: 10/18). 

Демократска фронта је у постизборном финансијском извјештају исказала трошкове 

кампање у укупном износу од 203.876,25 КМ. Ревизијом финансијских извјештаја 

утврђено је да су трошкови кампање износили 1.306.998,39 КМ, како је наведено у 

налазу под б).  
 

Трошкови изборне кампање  

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Демократска фронта је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могла потрошити 1.694.717,74 КМ. Контролом пословних књига и финансијске 

документације утврђено је да су трошкови кампање износили 1.306.998,39 КМ. 

 

5. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 018) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска демократска странка се 

финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 285.066,52 14,95 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 136.749,92 7,17 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 18.920,00 0,20 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 10.097,10 0,99 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке (3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 200,00 0,01 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.443.799,28 75,75 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.894.832,82 99,07 

II Остали приходи и друго 10.984,35 0,93 

          Извори финансирања (I+II) 1.905.817,17 100,00 
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Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Српска демократска странка прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака и одредбе члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине   
 

a) Српска демократска странка је у Програму утрошка финансијских средстава за 2018. 

годину од 27.12.2017. године, који је доставила Централној изборној комисији Босне 

и Херцеговине,  планирала укупне трошкове у износу од 2.002.000,00 КМ.  

Српска демократска странка је Централној изборној комисији Босне и Херцеговине 

доставила и ребаланс програма утрошка финансијских средстава од 20.08.2018. 

године у којем су планирани укупни трошкови у износу од 2.552.000,00 КМ, са 

сљедећом структуром: 1) режијски редовни трошкови ОО/ГО/Секретаријата у износу 

од 580.000,0000 КМ; 2) бруто зараде запослених радника и рад по уговорима у износу 

од 820.000,00 КМ; 3) трошкови репрезентације у износу од 252.000,00 КМ; 4) 

трошкови горива у износу од 100.000,00 КМ и 5) резервисања за трошкове изборне 

кампање у износу од 800.000,00 КМ. 

Српска демократска странка је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину 

исказала укупне трошкове у износу од 2.588.554,92 КМ, што је за 36.554,92 КМ више 

у односу на ребаланс програма утрошка финансијских средстава за 2018. годину. 
 

Анализом достављеног ребаланса програма утрошка финансијских средстава за 2018. 

годину, утврђено је да није сачинила програм утрошка средстава по врстама 

трошкова, односно  на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност 

планираног трошења средстава, као и његова упоредба са оствареним трошковима.   
 

У ребалансу програма утрошка финансијских средстава нису планирани сљедећи 

трошкови: трошкови услуга, трошкови ситног инвентара, трошкови превоза, 

трошкови поштарине и интернет услуга, остали нематеријални трошкови, трошкови 

стипендија, трошкови непроизводних услуга, хуманитарни трошкови и трошкови 

адвокатских услуга.  
 

Странка је ове трошкове остварила у укупном износу од 188.864,25  КМ  и то: 

трошкове услуга у износу од 52.774,06 КМ, трошкове ситног инвентара у износу од 

31.577,17 КМ, трошкове превоза  у износу од 29.910,02 КМ, трошкове поштарине и 

интернет услуга у износу од 18.367,27 КМ, остале нематеријалне трошкове у износу 

од 15.448,63 КМ, трошкове стипендија у износу од 14.600,00 КМ, трошкове 

непроизводних услуга у износу од 14.369,84 КМ, хуманитарне трошкове у износу од 

9.079,46 КМ и трошкове адвокатских услуга у износу од 2.737,80 КМ.  
 

Све наведено указује да је Српска демократска странка прекршила одредбе члана 4. 

став (1) Закона о финансирању политичких странка јер није сачинила програм 

утрошка средстава по врстама трошкова, односно на начин којим би се обезбиједила 

потпуна транспарентност планираног трошења средстава, као и да је финансијска 

средства утрошила мимо утврђеног програма утрошка финансијских средстава за 

2018. годину.    

 

b) Српска демократска странка није у пословним књигама евидентирала нити у 

годишњем финансијском извјештају исказала неновчану донацију по основу 

бесплатног кориштења пословног простора у Сребреници, чиме је прекршила одредбе 

члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
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Увидом у податке које је доставила Општина Сребреница, утврђено је да је странка 

без плаћања користила пословни простор, површине 15,40 м2, у власништву Општине 

Сребреница.  
 

Странка је кориштењем пословног простора у власништву општине, без плаћања 

закупнине, примила неновчану донацију, коју је у складу са Правилником о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака и Законом о 

финансирању политичких странака имала обавезу да евидентира у пословним 

књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  

 

c) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске документације, 

утврђено је да Српска демократска странка у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају није тачно евидентирала расходе и обавезе, чиме је 

прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) 

Закона о финансирању политичких странака. Странка није обрасце годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину попунила у складу са Правилником о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: 

Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
  

(1) Српска демократска странка у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају није тачно исказала расходе, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. 

Правилника. 
 

- Српска демократска странка је у годишњем финансијском извјештају исказала мање 

трошкове закупа пословних простора за: ОО СДС Петрово за 80,00 КМ, ОО СДС 

Лопаре за 135,12 КМ, ОО СДС Источно Ново Сарајево за 300,00 КМ, ОО СДС 

Челинац у износу од 400,00 КМ, ОО СДС  Милићи у износу од 300,00 КМ и ОО СДС 

Хан Пијесак у износу од 300,00 КМ. 
 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала веће трошкове закупа 

пословних простора у односу на цијене закупа из закључених уговора за ОО СДС 

Нови Град у износу од  250,00 КМ.  
 

(2) Српска демократска странка није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају исказала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора у Сребреници и трошкове закупа пословног простора, чиме је прекршила 

члана 13, 18, 21. и 22. Правилника. 

 

(3) Српска демократска странка није у обрасцу 5 (обавезе политичке странке) годишњег 

финансијског извјештаја исказала тачне податке о својим обавезама на дан 

31.12.2018. године, чиме су прекршене одредбе члана 24. Правилника.  
 

- Према подацима из акта, број: 03-374-13/19 од 20.05.2019. године који је доставила 

Општина Трново, неизмирене обавезе Српске демократске странке према овој 

општини за коришћење пословног простора износе 440,00 КМ, док је странка у 

годишњем финансијском извјештају исказала обавезе у износу од 528,00 КМ. 
 

-  Српска демократска странка је у годишњем финансијском извјештају исказала своје 

обавезе према правном лицу „Астра медиа“ д.о.о. Бијељина у износу од 17.901,00 

КМ. На основу добијеног акта, број: 01-31/20 од 27.02.2020. године и добијених 

картица потраживања од правног лица „Астра медиа“, утрђено је да обавезе странке 

према овом правном лицу износе укупно 21.441,00 КМ, и то: обавезе Секретаријата 
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Српске демократске странке Источно Сарајево у износу од 17.550,00 КМ и обавезе 

ОО Српске демократске странке Угљевик у износу од 3.861,00 КМ. 

 

d) Српска демократска странка је у пријави за овјеру политичке странке за учешће на 

Општим изборима 2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју 

намјенског рачуна за финансирање кампање навела податке 

о редовном трансакцијском рачуну странке, број:  5620998099440257 код НЛБ банке.        
 

Контролом извода поменутог трансакцијског рачуна, утрђено је да је почетно стање 

износило 9.229,35 КМ, промет улаза је износио 345.214,95 КМ, промет излаза је 

износио 354.444,30 КМ и салдо на дан 23.10.2018. године је износио 0,00 КМ.  

До маја мјесеца 2018. године путем овог рачуна странка је примила средства у износу 

од 24.437,50 КМ,  те су са овог рачуна извршене и исплате за редован рад странке. 

Све наведено указује на чињеницу, да је странка и прије пријаве за овјеру учешћа на 

Општим изборима, вршила трансакције са овога рачуна. 
 

 Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
  

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Српска демократска странка је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 598.783,58 КМ. Српска демократска странка прекршила 

је одредбе члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, односно у сврху изборне 

кампање потрошила је потрошила је 766.129,73 КМ, што је за 167.346,15 КМ више у 

односу на законом дозвољени лимит.  
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6. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА  (Код 074) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Социјалистичка партија се 

финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Социјалистичка партија прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 6. став (5), члана 8. став (1) и став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

a) Увидом у План утрошка финансијских средстава за 2018. годину који је Централној 

изборној комисији БиХ доставила Социјалистичка партија, утврђено је да је странка 

планирала расходе у укупном износу од 700.000,00 КМ. Социјалистичка партија је у 

годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала укупне расходе у 

износу од 977.967,29 КМ, што је за 277.967,29 КМ више од планираног износа. 
 

Анализом достављеног Плана утрошка средстава за 2018. годину, утврђено је да план 

није сачињен на начин да се обезбиједи потпуна транпарентност планираног трошења 

средстава, као и њихова упоредба са оствареним трошковима.  
 

- Странка у Плану утрошка средстава није планирала трошкове, а које је остварила у 

износу од 93.188,24 КМ. То је поврат прилога правним лицима, које је странка у 

финансијком извјештају исказала као донације правним лицима, у износу од 

90.742,80 КМ, трошкови комуналних услуга у износу од 1.015,42 КМ и трошкови 

ситног инвентара и ауто гума у износу од 1.630,02 КМ.  
 

- Социјалистичка партија је поједине трошкове остварила у већем износу у односу на 

планиране, као што су: трошкови рекламе, који су већи за 242.232,37 КМ, трошкови 

бруто зарада који су већи за 14.107,48 КМ, трошкови закупа за 23.298,93 КМ, издаци 

за хуманитарне акције за износ од 5.336,14 КМ и трошкови платног промета за износ 

од 1.224,43 КМ, тако да укупно прекорачење наведених трошкова у односу на 

планиране износи 286.199,35 КМ.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 56.957,26 6,44 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 257.785,00 29,18 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 1.700,00 0,19 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 17.042,53 1,94 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 549.899,19 62,25 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 883.383,98 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 883.383,98 100,00 
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С обзиром да је Социјалистичка партија средства странке утрошила мимо утврђеног 

Плана утрошка финансијских средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 

4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Социјалистичка партија у пословним књигама и у годишњем финансијском 

извјештају није исказала неновчане донације по основу бесплатног кориштења 

пословних простора у Бијељини и Угљевику, чиме је прекршила одредбе члана 5. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

- Прегледом документације и на основу изјаве странке, утврђено је да је ГО 

Социјалистичке партије Бијељина, раније ОО СП Бијељина током 2018. године 

користио пословни простор који је странци додијељен од стране Извршног вијећа 

Општине Бијељина 1998. године на адреси Карађорђева 9, за који није склопљен 

уговор нити други акт којим је регулисан правни основ кориштења пословног 

простора од стране партије за који странка не плаћа трошкове закупа нити има било 

каква пореска давања. 
 

- Увидом у изјаву коју је ОО СП Угљевик доставио Централној изборној комисији 

БиХ, утврђено је да је овај одбор странке користио пословни простор без накнаде, у 

власништву истакнутог члана странке, уз навођење исказа да за исти није било 

могуће наћи процјенитеља и утврдити износ неновчане донације. 

 

c) Контролом промета извода и увидом у пословне књиге, утврђено је да је странка 

примила прилоге од члана политичке странке Блашка Каурина у износу од 12.150,00 

КМ и чланарине у износу од 3.212,00 КМ, што укупно износи 15.362,00 КМ. 
 

С обзиром да је наведено физичко лице странци уплатило током 2018. године прилог 

и чланарину у већем износу за 362,00 КМ од износа који је законом лимитиран, на 

15.000,00 КМ, прекршене су одредбе  члана 6. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака. 

 

d) Социјалистичка партија је током 2018. године остварила неновчане донације по 

основу отписа обавеза према ЈУ „Бански Двор“ из Бања Луке у износу од 970,00 КМ 

и ЈУ „Дом пензионера“ из  Бања Луке у износу од 2.644,60 КМ,  чиме је прекршила 

одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

 

На основу обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је 

Социјалистичка партија примила прилог од правног лица „Алфом“ д.о.о. Бања Лука 

у износу од 3.476,13 КМ по основу отписаних обавеза од стране правног лица које је 

имало склопљене уговоре са органом  извршне власти у вриједности већој од 

10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

Према подацима које је доставило Одјељење за комуникације и међународну сарадњу 

Управе за индиректо опорезивање БиХ, правно лице „Алфом“ д.о.о. Бања Лука, је 

током 2018. године имало склопљене Уговоре о набавци, испоруци и уградњи 

дијелова и одржавање штампача, факс апарата и мултифункцијских уређаја за 

потребе Управе за индиректно опорезивање БиХ у укупној вриједности од 95.685,64 

КМ без ПДВ.  
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e) На основу обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја и друге 

финансијске документације, утврђено је да Социјалистичка партија није водила 

правилне и потпуне евиденције о својим приходима и расходима, чиме је прекршила 

рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. Странка није обрасце годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину попунила у складу са Правилником о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме 

је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

(1) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да Социјалистичка партија није успоставила потпуне и 

тачне евиденције о приходима странке, те их није правилно исказала у годишњем 

финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 13.,18. и 19. 

Правилника.  
 

- Социјалистичка партија је у годишњем финансијкском извјештају исказала 

чланарине  у износу од 56.957,26 КМ, док је контролом промета извода са 

трансакцијског рачуна странке, број: 5621008000040234 код НЛБ банке а.д., 

утрђено да је странка примила чланарине у износу од 57.377,20 КМ, што је за 419,94 

КМ више од исказаног износа у годишњем финансијском извјештају. 
 

- Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала неновчане донације по 

основу кориштења пословних простора без накнаде у Бијељини и Угљевику, чиме 

је прекршила одредбе члана 13. и 18. Правилника. 
 

- Социјалистичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала приходе 

из буџета Општине Хан Пијесак у износу од 916,67 КМ, док је контролом извода 

трансакцијског рачуна странке, утврђено да је странка током 2018. године 

остварила приходи из буџета Општине Хан Пијесак у износу од 961,67 КМ. 

 

- Такође, у годишњем финансијском извјештају странка је исказала приходе из 

буџета Општине Чајниче у износу од 159,50 КМ, док је контролом извода 

трансакцијског рачуна странке, утврђено да је странка током 2018. године 

остварила приходе из буџета Општине Чајниче у износу од 319,00 КМ. 
 

Погрешним исказивањем прихода из буџета Општине Хан Пијесак и Општине 

Чајниче, странка је прекршила одредбе члана 13. и 19. Правилника. 

 

(2) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја, и увидом у  пословне књиге и 

додатну документацију,  утврђено је да Социјалистичка партија није успоставила 

потпуне и тачне евиденције о расходима странке, те их није правилно исказала у 

финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају, исказала трошак по основу датих 

донација правним лицима у износу од 90.742,80 КМ.  

Увидом у пословне књиге политичке странке, изводе са трансакцијског рачуна, 

годишњи финансијски извјештај за 2016. годину који је Социјалистичка партија 

поднијела Централној изборној комисији БиХ, те ревизијски извјештај, утврђено је 

да наведени износ не представља донације Социјалистичке партије правним лицима 

у 2018. години, већ је то поврат новчаних донација које је странка приимила од 

правних лица 2016. године. 
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Наиме, Социјалистичка партија је, у складу са чланом 14. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака вратила забрањене прилоге које је 2016. године 

примила у износу од 56.242,80 КМ од сљедећих правних лица: „Краљево врело“ 

д.о.о. Кнежево у износу од 3.000,00 КМ, „Лада ауто“ д.о.о. Бања Лука у износу од 

10.000,00 КМ, „Институт за воде“ д.о.о. Бијељина у износу од 5.000,00 КМ, 

„Медекс-пром“ д.о.о. Бања Лука у износу од 10.000,00 КМ, „Планум“ д.о.о. Теслић 

у износу од 200,00 КМ, „Градитељ“ д.о.о. Теслић у износу од 300,00 КМ, „Елград“ 

д.о.о. Теслић у износу од 10.000,00 КМ, Туристичке организације Теслић у износу 

од 200,00 КМ и „Алтернативне телевизије“ д.о.о. Бања Лука у износу од 17.542,80 

КМ. 
 

Поред поврата наведених забрањених прилога, Социјалистичка партија је извршила 

поврат прилога и другим правним лицима у износу од 35.000,00 КМ, и то: „Фагус“ 

д.о.о. Котор Варош у износу од 10.000,00 КМ, „Рашевић“ д.о.о Бијељина у износу 

од 10.000,00 КМ, „Марић“ д.о.о. Приједор у износу од 3.000,00 КМ, „Дрводеx“ д.о.о. 

Мркоњиг Град у износу од 3.000,00, „Лигно Прогрес“ д.о.о. Нови Град у износу од 

3.000,00 КМ, „Дејан промет“ д.о.о Градишка у износу од 3.000,00 КМ, „ВН Влајна“ 

д.о.о. Мркоњић Град у износу од 2.000,00 КМ и „Гранд Унион“ д.о.о. у износу од 

1.000,00 КМ. 
 

Погрешном класификацијом расхода у годишњем финансијском извјештају, 

странка је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

- Током 2017. године странка је два пута исказала трошак по рачуну правног лица 

„МИС БиХ“ д.о.о. Сарајево од 28.9.2017. године у износу од 500,00 КМ, први пут 

када је извршила плаћање по предрачуну и 12.10.2017. године и други пут  када је 

политичкој странци правно лице испоставило рачун. У 2018. години политичка 

странка је извршила корекцију супротно рачуноводственим начелима, тако што је 

сторнирала расходе у износу од 500,00 КМ и затворила обавезу према добављачу, 

умјесто да грешку исправи корекцијом резултата из претходне године или искаже 

као приход по основу исправке грешке из претходне године. 

 

- Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове по основу 

кориштења пословних простора без накнаде у Бијељини и Угљевику, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. и 22.  Правилника. 
 

- Увидом у уговоре о закупу пословних простора утврђено је да Социјалистичка 

партија није пријавила трошкове закупа пословних простора за, ОО СП Модрича у 

износу од 2.040,00 КМ и ОО СП Шамац у износу од 1.200,00 КМ. 
 

- Странка је трошкове закупа исказала у већем износу за сљедеће организационе 

дијелове странке: ОО СП Котор Варош у износу од 936,00 КМ и ОО СП Невесиње 

у износу од 432,00 КМ. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Социјалистичка партија је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 970.059,73 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 442.232,37 КМ.  
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7. САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД  (Код 1971) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез за Стари Град се 

финансирао из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Савез за Стари Град прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана 8. 

став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине.  

 

a) Увидом у План утрошка финансијских средстава за 2018. годину који је доставио 

Савез за Стари Град, утврђено је да је странка планирала расходе у укупном износу 

од 59.420,00 КМ.  
 

Савез за Стари Град је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказао 

укупне расходе у износу од 32.013,42 КМ, и то: режијско-административне и остале 

трошкове у износу од 14.430,00 КМ и трошкове пропаганде у износу од 17.583,42 КМ. 

С друге стране, у пословним књигама исказани су расходи у укупном износу од 

15.951,00 КМ.  
 

Имајући у виду да је обим ревизије био ограничен из разлога што није достављена 

документација о исплатама готовог новца са три трансакцијска рачуна, анализом 

Плана утрошка финансијских средстава за 2018. годину и доступне документације 

утврђено је сљедеће: 

- странка је трошкове дневница и путне трошкове планирала у износу од 11.000,00 

КМ, док су исти остварени у износу од 13.407,55 КМ,  

- странка је птт трошкове планирала у износу од 1.500,00 КМ, док је путем 

трансакцијских рачуна у ову сврху исплатила средства у укупном износу од 

2.991,40  КМ и  

- трошкови банкарске провизије су планирани у износу од 300,00 КМ, док су према 

подацима са трансакцијских рачуна ови трошкови износили 717,92 КМ. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 10.290,00 38,93 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 15.332,61 58,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 25.622,61 96,93 

II Остали приходи и друго 812,61 3,07 

          Извори финансирања (I+II) 26.435,22 100,00 
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С обзиром да је Савез за Стари Град средства утрошио мимо утврђеног Плана утрошка 

финансијских средстава за 2018. годину, прекршене су одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Савез за Стари Град прилог политичке странке Савез младих снага у износу од 

16.500,00 КМ није пријавио у годишњем финансијском извјештају, нити евидентирао 

у пословним књигама, чиме је прекршио одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Савез за Стари Град је дана 24.12.2018. године примио средства са трансакцијског 

рачуна политичке странке Савез младих снага у износу од 16.500,00 КМ, уз напомену 

да су средства уплаћена по одлуци.   

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Савеза младих снага за 2018. годину 

утврђено је да Савез младих снага у својим пословним књигама није исказао било 

какву обавезу према Савезу за Стари Град по основу рефундације трошкова за 

промоцију коалиције, односно да је Савез младих снага исплатио средства другој 

политичкој странци супротно одредбама члан 4. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

Чланом 8. став (1) тачка г) Закона о финансирању политичких странака прописано је 

да је финансирање политичких странака забрањено удружењима и другим 

непрофитним организацијама које се финансирају јавним средствима без обзира на 

износ средстава.  
 

Према подацима које је доставила Републичка изборна комисија, утврђено је да је 

Савез младих снага, дана 07.09.2018. године, примио средства из буџета Републике 

Српске у износу од 1.693,53 КМ, односно да се финансирао јавним средствима.   
 

На основу наведеног, утврђено је да је Савез за Стари Град примио забрањени прилог 

у износу од 16.500,00 КМ.   

 

c) Савез за Стари Град није водио потпуне и правилне евиденције о приходима, 

расходима и обавезама и пословне књиге није водио у складу са рачуноводственим 

прописима, чиме је прекршио одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. Странка, такође, није попунила обрасце 

годишњег финансијског извјештаја у складу са одредбама Правилника, чиме је 

прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Ревизијом финансијског извјештаја утврђено је да подаци о приходима и расходима 

исказани у годишњем финансијском извјештају који је достављен Централној 

изборној комисији БиХ, не одговарају подацима из Завршног рачуна-Биланса успјеха 

за период 01.01.-31.12.2018. године који је странка поднијела Финансијско-

информатичкој агенцији Федерације Босне и Херцеговине.  

 

Служба за ревизију је утврдила да је странка у пословним књигама евидентирала само 

један трансакцијски рачун, те приходе и трошкове који су остварени путем тог 

рачуна, а да приходе и расходе које је остварила путем остала три трансакцијска 

рачуна, међу којим је и намјенски рачун за финансирање кампање за Опште изборе 

2018. године, није евидентирала у пословним књигама, што указује да пословне 

књиге нису потпуне, да нису вођене у складу са рачуноводственим прописима, те да 

Завршни рачун за 2018. годину не одражава стварно стање прихода, расхода, имовине 

и обавеза на дан 31.12.2018. године.     
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- Странка је у годишњем финансијском извјештају који је доставила Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине исказала укупне приходе у износу од 

26.435,22 КМ, сљедеће структуре: приходи од чланарина у износу од 10.290,00 КМ, 

приходи из буџета у износу од 15.332,61 КМ и остали приходи у износу од 812,61 

КМ. У Завршном рачуну за 2018. годину, тј. Билансу успјеха странка је исказала 

укупне приходе у износу од 14.620,00 КМ, и то: приходе од чланарина у износу од 

70,00 КМ и приходе из буџета у износу од 14.550,00 КМ. 
 

- У годишњем финансијском извјештају странка је исказала укупне расходе у износу 

од 32.013,42 КМ, и то: режијско-административне и остале трошкове (образац 4.1) у 

износу од 14.430,00 КМ и трошкове пропаганде (образац 4.2) у износу од 17.583,42 

КМ. Странка је у обрасцу 4.1 исказала трошкове услуга у износу од 430,00 КМ и 

трошкове таксе у износу од 14.000,00 КМ, док је у обрасцу 4.2 исказала трошкове 

штампања у износу од 595,02 КМ, трошкове штампања предизборних огласа и сл. у 

јавним гласилима у износу од 2.457,00 КМ и остале трошкове пропаганде у износу 

од 14.531,40 КМ. 
 

С друге стране, у Билансу успјеха за период 01.01.-31.12.2018. године исказани су 

укупни расходи у износу од 15.951,00 КМ, и то: материјал и енергија 302,00 КМ, 

плате и остала примања запослених 2.051,00 КМ, путни трошкови 13.528,00 КМ и 

остали расходи 70,00 КМ.  
 

(2) Савез за Стари Град у годишњем финансијском извјештају није пријавио све 

трансакцијске рачуне и није исказао податке о промету оствареном путем 

трансакцијског рачуна број: 1610000159810324, чиме је прекршио одредбе члана 11. 

Правилника.  
 

Контролом извода са свих трансакцијских рачуна странке, утврђено је да је почетно 

стање новчаних средстава на рачунима на дан 01.01.2018. године износило 764,40 

КМ, укупан промет улаза 103.570,73 КМ, укупан промет излаза 95.784,84 КМ и салдо 

на дан 31.12.2018. године 8.550,29 КМ.  
 

- Странка је у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна политичке 

странке) годишњег финансијског извјештаја исказала трансакцијски рачун број: 

1610000159810324 код Раиффеисен банк д.д., али није исказала почетно стање, 

промет остварен путем трансакцијског рачуна у 2018. години и стање на дан 

31.12.2018. године.  
 

Служба за ревизију је утврдила да је странка у Пријави за овјеру политичке странке 

за учешће на Општим изборима 2018. године навела овај рачун као намјенски рачун 

за финансирање изборне кампање.  
 

Контролом извода са овог трансакцијског рачуна утврђено је сљедеће: укупан промет 

улаза у износу од 58.607,61 КМ, укупан промет излаза у износу од 50.426,69 КМ и 

стање на дан 31.12.2018. године у износу од 8.180,92 КМ. Странка је на овај рачун 

примила средства из буџета Републике Српске, Републичке изборне комисије у 

износу од 812,50 КМ, полог пазара у износу од 2.270,00 КМ, уплату чланарине у 

износу од 8.020,00 КМ, уплату политичке странке Савез младих снага у износу од 

16.500,00 КМ, интерне преносе са осталих трансакцијских рачуна странке, поврат 

таксе и позајмицу физичког лица. Са овог рачуна странка је платила рачуне 

добављачима „Фаце ТВ” и „Унионинвест пластика” дд Вогошћа у укупном износу од 

17.580,42 КМ, таксу за учешће на изборима, извршила је поврат позајмице физичком 
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лицу и исплатила средства готовински са рачуна, те је банка наплатила накнаду у 

износу од 113,27 КМ.  
 

Савез за Стари Град није у пословним књигама евидентирао пословне промјене које 

су настале по основу промета оствареног путем овог рачуна, средства уплаћена из 

буџета, нити податке о утрошеним средствима за потребе изборне кампање.  

 

- Увидом у Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине о рачунима правног лица, 

утврђено је да странка није у финансијском извјештају исказала сљедеће 

трансакцијске рачуне отворене код Раиффеисен банк д.д: рачун број: 

1610000159810033 (активан од 19.05.2016. године), рачун број: 1610000159810227 

(активан од 20.04.2017. године) и рачун број: 1610000159810130 (активан од 

03.03.2017. године).  
 

Странка је, током обављања ревизије, Служби за ревизију доставила копију извода са 

наведених трансакцијских рачуне, те је утврђено сљедеће: 
 

1. Странка је у пословним књигама евидентирала трансакцијски рачун број: 

1610000159810033, те је исказала почетно стање на дан 01.01.2018. године у 

износу од 6,46 КМ, укупан промет улаза у износу од 14.620,00 КМ, укупан промет 

излаза у износу од 14.505,45 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 

121,01 КМ. 
 

Контролом извода са трансакцијског рачуна утврђено је да је странка путем овог 

рачуна примила средства из буџета Опћине Стари Град Сарајево у износу од 

14.550,00 КМ и чланарину у износу од 70,00 КМ.  
 

2. Странка није у пословним књигама евидентирала и у годишњем финансијском 

извјештају исказала пословне промјене које су настале по основу промета 

оствареног путем трансакцијског рачуна број: 1610000159810227, приходе нити 

расходе.  
 

Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1610000159810227 који је према 

подацима из извода отворен у Цазину, утврђено је сљедеће: почетно стање на дан 

01.01.2018. године у износу од 7,05 КМ, укупан промет улаза у износу од 

16.105,00 КМ, укупан промет излаза у износу од 16.085,15 КМ и стање на дан 

30.11.2018. године у износу од 26,90 КМ. 

Путем овог рачуна странка је примила средства из буџета Града Цазина у износу 

од 16.100,00 КМ, те је исплатила средства у укупном износу од 16.085,15 КМ, од 

чега је 9.940,00 КМ исплаћено у готовом новцу, 6.000,00 КМ је пренесено на 

трансакцијски рачун странке број: 1610000159810324, док је 145,50 КМ наплатила 

банка за трошкове накнада.  
 

3. Савез за Стари Град није у пословним књигама евидентирао и у годишњем 

финансијском извјештају исказао трансакцијски рачун број: 1610000159810130, 

промет остварен путем овог рачуна, као ни приходе и расходе.   
 

Према подацима из извода са трансакцијског рачуна број: 1610000159810130, 

странка је на овом рачуну на дан 01.01.2018. године имала средства у износу од 

750,89 КМ, укупан промет улаза у износу од 14.238,12 КМ, укупан промет излаза 

у износу од 14.785,55 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 203,46 

КМ. 
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Контролом промета трансакцијског рачуна утврђено је да је странка на овај рачун 

примила средства из буџета Града Сарајева у износу од 14.238,12 КМ. Такође, 

утврђено је да су са рачуна исплаћена средства БХ Телецому у износу од 1.792,45 

КМ, трошкови накнада банци у износу од 163,00 КМ и да је извршена исплата 

готовог новца у износу од 12.830,00 КМ.   
 

(3) Служба за ревизију је утврдила да Савез за Стари Град није водио дневник благајне 

и није у годишњем финансијском извјештају исказао промет остварен путем благајне, 

чиме су прекршене одредбе члана 12. Правилника.  
 

У пословним књигама странка је исказала сљедеће податке: почетно стање у износу 

од 44,10 КМ, укупан промет улаза у износу од 12.940,00 КМ, укупан промет излаза у 

износу од 12.976,35 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 7,75 КМ. 

Странка је у пословним књигама евидентирала пренос готовог новца са 

трансакцијског рачуна број: 1610000159810033 у благајну у износу од 12.940,00 КМ, 

као и излазе по основу исплаћених путних трошкова и рачуна у износу од 12.976,35 

КМ, али није водила дневник благајне, нити је уплате и исплате евидентирала у 

благајничким налозима уплате и исплате.  
 

Контролом извода са трансакцијских рачуна број: 1610000159810324, 

1610000159810227 и 1610000159810130, утврђено је да су са ових рачуна исплаћена 

средства у готовом новцу у укупном износу од 25.670,00 КМ. Такође, утврђено је да 

је на трансакцијски рачун број: 1610000159810324 извршен полог чланарина и пазара 

у укупном износу од 10.290,00 КМ, што указује да странка није евидентирала ни 

уплате у благајну по основу наплаћених чланарина.    
 

На основу наведеног, података из пословних књига и извода са трансакцијских 

рачуна странке, утврђено је да је промет улаза у благајну у 2018. години износио 

48.900,00 КМ, а да су из благајне исплаћена средства у износу од 23.266,35 КМ. 

Служба за ревизију није могла утврдити да ли су средства у износу од 25.633,65 КМ, 

која су исплаћена готовински са рачуна, утрошена и у коју сврху јер странка није 

доставила благајничку документацију, нити је у пословним књигама евидентиран 

улаз средстава у благајну у износу од 35.960,00 КМ. 
 

(4) Савез за Стари Град у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) није исказао приходе 

остварене из буџета Града Цазина у износу од 16.100,00 КМ и Града Сарајева у износу 

од 14.238,12 КМ, чиме је прекршио одредбе чл. 13. и 19. Правилника.  
 

Савез за Стари Град је у обрасцу 3-ф исказао приходе из буџета Републике Српске, 

Републичке изборне комисије у износу од 812,61 КМ и приходе из буџета Опћине 

Стари Град Сарајево у износу од 14.520,00 КМ, односно укупне приходе из буџета у 

износу од 15.332,61 КМ.  
 

-Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1610000159810033 утврђено је да 

је странка примила средства из буџета Опћине Стари Град Сарајево у износу од 

14.520,00 КМ, што одговара подацима које је странка исказала у годишњем 

финансијском извјештају и пословним књигама.  
 

-На основу података које је доставила Републичка изборна комисија и увидом у 

изводе, потврђено је да су средства у износу од 812,61 КМ која је Савез за Стари Град 

исказао у обрасцу 3-ф, уплаћена на трансакцијски рачун број: 1610000159810324. 

Странка, међутим, ове приходе није евидентирала у пословним књигама. 
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-Увидом у изводе са трансакцијског рачуна број: 1610000159810227, утврђено је да 

је странка примила средства из буџета Града Цазина у износу од 16.100,00 КМ, али 

да иста није пријавила у годишњем финансијском извјештају нити евидентирала у 

пословним књигама.  
 

-Странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала 

приходе из буџета Града Сарајева у износу од 14.238,12 КМ. Увидом у податке које 

је доставио Град Сарајево и изводе са трансакцијског рачуна број: 1610000159810130, 

утврђено је да је Савез за Стари Град из буџета Града Сарајева у 2018. години примио 

средства у износу од 14.238,12 КМ.  
 

(5) Савез за Стари Град није у обрасцима прихода годишњег финансијског извјештаја 

исказао прилог политичке странке Савез младих снага у износу од 16.500,00 КМ, 

чиме је прекршио одредбе чл. 13. и 15. Правилника.  
 

(6) У годишњем финансијском извјештају странка је исказала трошкове таксе за овјеру 

политичке странке за учешће на Општим изборима 2018. године у већем износу за 

10.000,00 КМ у односу на остварене, чиме је прекршила одредбе чл. 21. и 22. 

Правилника.  
 

Наиме, странка је уплаћени новчани износ таксе за овјеру пријаве за учешће на 

Општим изборима 2018. године исказала као трошак таксе у износу од 14.000,00 КМ, 

иако су јој средства у износу од 10.000,00 КМ, у складу са Одлуком о поврату 

уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. 

године, враћена.  
 

С обзиром да су средства у износу од 10.000,00 КМ враћена странци, трошкови таксе 

износили су 4.000,00 КМ, а не 14.000,00 КМ.   
 

(7) Увидом у путне налоге и финансијску документацију странке, утврђено је да су путни 

налози исплаћени за два физичка лица која нису запосленици странке, готовински из 

благајне у износу од 11.553,65 КМ, односно створена је обавеза за исплату у износу 

од 1.853,90 КМ. Служба за ревизију је утврдила да странка на исплаћена средства 

која имају карактер личних примања, није обрачунала нити платила порез и 

припадајуће доприносе.  
 

У складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака и Правилника, 

странка је имала обавезу да у пословним књигама и финансијском извјештају пријави 

трошкове и обавезе по основу пореза и доприноса на исплаћена средства физичким 

лицима.  
 

Поред наведеног, утврђени су недостаци код путних налога који су књиговодствене 

исправе о насталим пословним догађајима, као и код књижења исплата у главној 

књизи.  
 

- У складу са рачуноводственим прописима, садржај књиговодствене исправе мора 

вјеродостојно показивати врсту настале промјене, карактер пословне промјене у 

књиговодствено-техничком смислу, као и техничка обиљежја. Увидом у путне налоге 

утврђено је да на путним налозима није наведена сврха путовања, потпис овлаштеног 

лица и печат политичке странке, потпис лица које је поднијело обрачун и извјештај 

са службеног путовања. Такође, на путним налозима обрачунати су трошкови ноћења 

у висини од 70% од дневнице, без рачуна у прилогу.  
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- Странка је у пословним књигама исказала трошкове дневница и путних трошкова у 

земљи и иностранству у укупном износу од 13.527,55 КМ. Увидом у аналитичке 

картице благајне и трошкова дневница и путних трошкова, утврђено је да су 

трошкови дневница по путном налогу 7/18 од 27.03.2018. године у износу од 110,00 

КМ два пута књижени, као и да су трошкови по путним налозима 19/18 и 20/18 

евидентирани у већем износу за 10,00 КМ од обрачунатих.  

Све наведено указује да подаци у пословним књигама о трошковима, промету и 

стању новца у готовини у благајни нису правилно исказани.  
 

(8) Странка у обрасцу 5 (обавезе) годишњег финансијског извјештаја није исказала 

обавезе, које су према подацима из пословних књига износиле 1.853,90 КМ, чиме је 

прекршила одредбе члана 24. Правилника.  

Према подацима из пословних књига, обавезе странке према физичким лицима за 

путне трошкове на дан 31.12.2018. године износиле су 1.853,90 КМ.  
 

(9) Савез за Стари Град није у обрасцу 1-1 (организациона структура политичка странке) 

годишњег финансијског извјештаја исказао организациони дио у Цазину, чиме је 

прекршио одредбе члана 10. Правилника.  

 

d) Савез за Стари Град је доставио постизборни финансијски извјештај у законом 

прописаном року, али у обрасцима финансијског извјештаја нису обухваћени сви 

трансакцијски рачуни, приходи и расходи настали у извјештајном периоду, чиме су 

прекршене одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине и члана 

12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и одредбе Правилника о 

предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких странака 

(„Службени гласник БиХ” број: 10/18).  

 

Трошкови изборне кампање  

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез за Стари Град је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могао потрошити 1.123.427,28 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају 

исказала трошкове кампање у износу од 17.583,42 КМ. 
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8. ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА (Код 440) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Партија демократског прогреса 

се финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Партија демократског прогреса прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став 

(4), члана 11. став (1) и  члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

a) Партија демократског прогреса је доставила Програм утрошка средстава за 2018. 

годину у којем је предвидјела укупне трошкове у износу од 950.000,00 КМ. Увидом 

у финансијски извјештај странке утврђено је да је странка у 2018. години остварила 

укупне расходе у износу од 1.066.255,86 КМ.  

 

Ревизијом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 127.692,76 КМ утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

- Странка је планирала Трошкове закупа у 2018. години у износу од 30.000,00 КМ, а 

исте је остварила у износу од 50.261,90 КМ, што је за 20.261,90 КМ више од 

планираног износа.  
 

- Трошкове такси и новчане казне странка је планирала у износу од 30.000,00 КМ, а 

исте је остварила у износу од 33.990,23 КМ, чиме је исте прекорачила за износ од 

3.990,23 КМ.  
 

- У плану утрошка средстава странка није предвидјела сљедеће трошкове: издатке за 

чланарине, дневнице и путне трошкове,  накнаде за топли оброк, превоз, регрес и 

др., остале расходе, трошкове ситног инвентара и ауто гума, трошкове уговора о 

дјелу, остале нематеријалне трошкове, трошкове платног промета и трошкове 

одржавања опреме.  

Странка је у 2018. години наведене трошкове остварила у укупном износу од 

103.440,63 КМ, и то: издатке за чланарине у износу од 10.619,71 КМ, дневнице и 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 56.842,61 7,54 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 14.503,50 1,92 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 300,00 0,04 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 679.401,74 90,12 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 751.047,84 99,62 

II Остали приходи и друго 2.792,77 0,38 

          Извори финансирања (I+II) 753.840,62 100,00 
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путне трошкове у износу од 10.160,08 КМ, накнаде за топли оброк, превоз, регрес и 

др. у износу од 44.210,98 КМ, остале расходе у износу од 6.317,17 КМ, трошкове 

ситног инвентара и ауто гума у износу од 7.063,63 КМ, трошкове уговора о дјелу у 

износу од 14.314,83 КМ, остале нематеријалне трошкове у износу од 3.223,66 КМ, 

трошкове платног промета у износу од  2.633,29 КМ и трошкове одржавања опреме 

у износу од 4.897,28 КМ. 
 

b) Партија демократског прогреса у пословним књигама и финансијском извјештају 

није исказала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора у власништву Општине Сребреница, чиме је прекршила одредбе члана 5. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Увидом у акт Општине Сребреница број: 01-014-372/19 од 17.06.2019. године, 

утврђено је да је Партија демократског прогреса, односно њен одбор, током 2018. 

године користио пословни простор у власништву Општине Сребреница без накнаде. 
 

Политичка странка је кориштењем пословног простора у власништву општине, без 

плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је имала обавезу да 

евидентира у пословним књигама за 2018. годину и искаже у финансијском 

извјештају.  

                                                 

c) Ревизијом финансијског извјештаја утврђено је да Партија демократског прогреса 

није успоставила потпуне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, 

нити је годишњи финансијски извјештај попунила у складу са одредбама Правилника 

о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: 

Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) странка није пријавила 

и у пословним књигама није евидентирала приход из буџета Општине Кнежево у 

износу од 74,85 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника. 
 

Увидом у акт Општине Кнежево број: 02-40-28/18 од 06.03.2018. године, утрђено је 

да је ова општина планирала средства у буџету за финансирање странке у износу од 

74,85 КМ. Уз наведени акт Општина Кнежево доставила је и Одлуку број: 02-40-28/18 

од 06.03.2018. године у којој је наведено да се одобравају новчана средства Партији 

демократског прогреса у износу од 74,85 КМ на име измирења трошкова по рачуну 

број: К1-102/18, а наведена средства се обезбјеђују са позиције 415211-Текући 

грантови политичким организацијама.  

Реализација наведене одлуке је извршена уплатом средстава на трансакцијаски рачун 

трговинске радње „Банана“ Кнежево број: 562-0990001004929 код НЛБ банке Бања 

Лука. 

(2) Странка није исказала све приходе на обрасцу 3-е (неновчане донације) и 3. (извори 

финансирања) и расходе у обрасцима 4. (укупни расходи политичке странке), 4.1 

(Режијско-административни и остали трошкови) и 4.2 (Трошкови пропаганде) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13, 18, 21, 22. и 23. 

Правилника.  
 

- Прегледом документације утврђено је да странка није успоставила  евиденције у 

пословним књигама јер није евидентирала у пословним књигама неновчану донацију 
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коју је остварила по основу кориштења пословног простора без накнаде у власништву 

Општине Сребреница и исту није пријавила у финансијском извјештају. 
 

- Контролом благајне, путних налога као и трошкова који су настали по основу тих 

путних налога, утврђено је да је странка у оквиру својих трошкова евидентирала 

рачун из маркета Трговачког ланца „Алди СÜД“ број: 2785 020/058/002/013 од 

16.06.2018. године у износу од 253,35 КМ (129,54 ЕУР). Увидом у рачун и контролом 

његове садржине утврђено је да се наведени рачун односи на куповину разних 

прехрамбених намирница те исти представља трошак личне природе, а не трошак 

странке. 

Такође, контролом трошкова репрезентације утврђено је да странка у својим 

пословним књигама није евидентирала и у финансијском извјештају није исказала у 

оквиру трошкова репрезентације, трошак настао по рачуну трговине „Банана“ 

Кнежево у износу од 74,85 КМ. Странка у својој документацији нема рачун за настали 

трошак.   

 

- Партија демократског прогреса је трошак закупа за Општински одбор Невесиње 

евидентирала и у годишњем финансијском извјештају исказала у мањем износу за 

108,00 КМ.  

 

- У току обављања ревизије, утврђено је да је странка, односно Градски одбор ПДП 

Добој, у току 2018. године на конту трошкова новчаних казни, такси и др. укњижила 

трошкове закупа из ранијих година у износу од 24.348,52 КМ, што указује да нема 

правилне евиденције о расходима.   

Наиме, странка је на основу пресуде Окружног суда у Добоју и потписаног 

Споразума са Градом Добојем о начину измиривања обавеза по основу закупа из 

ранијих година, теретила трошкове у 2018. години тако што је у пословним књигама 

евидентирала двије рате у укупном износу од 24.348,52 КМ и то у оквиру трошкова 

новчаних казни, такси и др.   

 

- Контролом уговора о дјелу утврђено је да је странка у оквиру режијско-

административних и осталих трошкова исказала и трошкове по основу уговора о 

дјелу који је скопљен за обављање послова у сврху изборне кампање у износу од 

1.500,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.  
 

- Странка је у обрасцу 4.1 годишњег финансијског извјештаја исказала трошкове 

уговора о дјелу у износу од 14.314,83 КМ.  

Контролом појединачних уговора и њихове садржине, утврђено је да је странка 

закључила Уговор о дјелу са Бориславом Мандићем из Шипова који је у периоду од 

10.07. до 10.10.2018. године био ангажован као сарадник на изборним активностима 

у политичкој кампањи за Опште изборе 2018. године, те му је за те послове исплатила 

средства у износу од 1.500,00 КМ. 
 

С обзиром да се наведена услуга директно односи на кампању,  трошак настао по том 

основу представља трошкове кампање, те је као такав требао бити исказан у обрасцу 

4.2. финансијског извјештаја. 
 

(3) Странка нема тачне податке о својим обавезама у обрасцу 5 (обавезе политичке 

партије) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.  

Увидом у документацију Градског одбора ПДП Добој утврђено је да је странка на 

основу пресуде Окружног привредног суда у Добоју из 2015. године, а након што је 
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склопила Споразум о начину и роковима отплате дуга који је закључила дана 

30.11.2016. године са Градом Добојем, у својим пословним књигама за 2018. годину 

евидентирала обавезу према Граду Добоју за неплаћене трошкове закупа из ранијих 

година у укупном износу од 121.980,51 КМ. 
 

С обзиром да је странка у својим пословним књигама исплате по пресудама 

евидентирала на трошкове судских спорова говори у прилог чињеници да странка 

нема адекватне евиденције о обавезама нити увид у стање својих обавеза. 

 

Трошкови изборне кампање  

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Партија демократског прогреса је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 756.358,20 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање у износу од 603.563,45 КМ. 

 

9. НАПРЕДНА СРПСКА -НС  (Код 1694) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Напредна Српска-НС се 

финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Напредна Српска-НС прекршила одредбе члана 4. став (1), члана  5. став (4), члана 

11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  
 

a) Напредна Српска-НС је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину 

исказала трошкове у укупном износу од 152.385,01 КМ.  
 

У Плану утрошка средстава за 2018. годину странка је планирала трошкове у укупном 

износу од 154.300,00 КМ, са сљедећом структуром: 1) трошкови закупа пословног 

простора у износу од 17.000,00 КМ, 2) остали режијско-административни трошкови у 

износу од 77.000,00 КМ, 3) трошкови заступања и савјетовања у износу од 35.300,00 

КМ, 4) такса за пријаву на изборе у износу од 20.000,00 КМ, 5) штампање плаката у 

износу од 1.000,00 КМ и 6) остале трошкове пропаганде у износу од 4.000,00 КМ.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 520,00 0,35 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 150.066,59 99,65 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 150.586,59 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 150.586,59 100,00 
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Анализом Плана утрошка средстава за 2018. годину, утврђено је да исти није сачињен 

на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност планираног трошења 

средстава, као и њихова упоредба са оствареним трошковима. Посебно истичемо да је 

странка у Плану утрошка предвидјела остале режијско адиминистративне трошкове у 

износу од 77.000,00 КМ, без навођења аналитике трошкова са називима истих и 

појединачним износима.  
 

Ревизијом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 65.536,00 КМ утрошила мимо свог плана 

утрошка, како слиједи:  
 

- Планом утрошка средстава странка је планирала трошкове заступања и савјетовања 

у износу од 35.300,00 КМ, док су у финансијском извјештају ови трошкови исказани 

у износу од 43.300,00 КМ, што је за 8.000,00 КМ више од планираног износа. 

 

- Странка у финансијском плану за 2018. годину није планирала трошкове горива и 

трошкове закупа возила. Служба за ревизију је утврдила да је странка у току године 

извршила исплату средстава физичким лицима по основу трошкова горива у износу 

од 57.536,00 КМ.   
 

Контролом достављене документације, Одлуке о утврђивању висине накнаде за 

кориштење приватног аутомобила за потребе странке и обрачунске листе о 

исплаћеним средствима члановима-органима странке за утрошено гориво, утврђено 

је да је странка путем благајне у периоду од 05.01.2018. до 27.12.2018. године, укупно 

исплатила 57.536,00 КМ. Странка није издавала путне налоге из којих би се утврдила 

сврха путовања и по којим би се вршио обрачун трошкова горива код употребе 

приватних возила у службене сврхе, те уз обрачунске листе није приложила рачуне 

за гориво. 
 

Све наведено указује да је Напредна Српска-НС прекршила одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странка јер није сачинила програм утрошка 

средстава по врстама трошкова, односно на начин којим би се обезбиједила потпуна 

транспарентност планираног трошења средстава, као и да је финансијска средства 

утрошила мимо утврђеног Плана утрошка средстава за 2018. годину.    
 

b) Ревизијом и контролом пословних књига, утврђено је да Напредна Српска-НС није у 

пословним књигама евидентирала неновчану донацију по основу бесплатног 

кориштења пословног простора у Сребреници, чиме је прекршила одредбу члана 5. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Према подацима које је доставила Општина Сребреница, странка је без плаћања 

накнаде користила пословни простор, површине 14,58 м2, у власништву Општине 

Сребреница.   
 

Странка је кориштењем пословног простора у власништву Општине Сребреница, без 

плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је у складу са Правилником о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака и Законом о 

финансирању политичких странака имала обавезу да евидентира у пословним 

књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  
 

c) Напредна Српска-НС није у пословним књигама евидентирала све приходе, расходе 

и обавезе и није водила помоћне евиденције о промету готовином путем благајне, 

чиме је прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 
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став (1) Закона о финансирању политичких странака. Постизборни финансијски 

извјештај није поднијела у законом утврђеном року, чиме је прекршила одредбе 

члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака. Такође странка није 

обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину попунила у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у 

даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

(1) Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 5551000009108559 код 

Нове банке а.д Бања Лука, утврђено је да су из буџета Босне и Херцеговине странци 

уплаћена средства по основу поврата таксе за овјеру политичке странке за учешће на 

Општим изборима 2018. године у износу од 20.000,00 КМ. 

 

Напредна Српска-НС је на обрасцу 3-ф (приходи из буџета) финансијског извјештаја 

исказала приходе из буџета Босне и Херцеговине у износу од 20.000,00 КМ, чиме је 

прекршила одредбе члана 19. Правилника. 

 

С обзиром да је Напредна Српска-НС средства у износу од 20.000,00 КМ примљена 

из буџета Босне и Херцеговине по основу поврата таксе за овјеру политичке странке 

за учешће на Општим изборима 2018. године у финансијском извјештаји и пословним 

књигама погрешно исказала као приход из буџета, чиме је и укупне приходе странке 

исказала у већем износу за 20.000,00 КМ у односу на остварене приходе, прекршила 

је и одредбе члана 13. Правилника.  

 

(2) Напредна Српска-НС није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају исказала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора у Сребреници и трошкове закупа пословног простора, чиме је прекршила 

члана 13, 18, 21. и 22. Правилника. 
 

(3) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја и додатне документације је утврђено 

да Напредна Српска-НС није успоставила потпуне и тачне евиденције о расходима 

странке, те их није правилно исказала  у финансијском извјештају, чиме је прекршила 

одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Странка је на обрасцу 4.1 (режијско-административни трошкови) за Општински 

одбор странке у Угљевику исказала расходе предходне године у износу од 2.196,00 

КМ. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна утврђено је да је странка за 

Општински одбор Угљевик платила трошкове закупа по основу уговора о закупу из 

2017. године у укупном износу од 2.196,00 КМ, што указује да странка евидетира 

трошкове тек кад их плати, што је супротно рачуноводственим правилима, а за 

резултат има погрешно исказане трошкове.  
 

- Странка је у финансијском извјештају и у пословним књигама исказала трошкове 

таксе у већем износу од остварених за 20.000,00 КМ, односно и укупне расходе 

исказала је у већем износу за износ враћене таксе, чиме је прекршила одредбе члана 

21. и члана 22. Правилника. 

 

Странка је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја исказала трошкове таксе у износу од 20.260,00 КМ.   
 

Контролом промета извода на трансакцијском рачуну број: 5551000009108559  код 

Нове банке ад Бања Лука, утврђен је поврат таксе по Одлуци Централне изборне 



 

80 

 

комисије Босне и Херцеговине о поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру 

број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године, у износу од 20.000,00 КМ.  

 

С обзиром да су уплаћена средства враћена странци, странка по овом основу није 

остварила расходе, тако да исте није требала евидентирати у пословним књигама и 

исказати у годишњем финансијском извјештају. 
 

(4) Увидом у одлуку о утврђивању висине накнаде за кориштење приватног аутомобила 

за потребе странке и обрачунске листе о исплаћеним средствима члановима-

органима странке за утрошено гориво, утврђено је да је готовински физичким лицима 

за период 05.01.2018.-27.12.2018. године, укупно исплаћено 57.536,00 КМ.  
 

У поступку ревизије финансијских извјештаја, утврђено је да странка није 

сачињавала благајничке извјештаје, налоге уплате и исплате, као ни путне налоге из 

којих би се утврдила сврха путовања и по којим би се вршио обрачун трошкова 

горива код употребе приватних возила у службене сврхе. Такође, странка уз 

обрачунске листе није приложила рачуне за гориво. 

 

Поред наведеног, утврђено је да је странка трошкове у износу од 57.536,00 КМ 

исказала на обрасцу 4.1 (режијско-административни трошкови) финансијског 

извјештаја за Централу странке као трошкове закупа возила, чиме је прекршила 

одредбе члана 22. Правилника.  
 

(5) Образац 5. финансијског извјештаја није попуњен у складу са одредбама члана 24. 

Правилника. 
 

Контролом пословних књига и обрасца 5.2 (остале обавезе), утврђено је да подаци 

исказани у годишњем финансијском извјештају не одговарају подацима из пословних 

књига.  

Странка је на обрасцу 5.2 исказала обавезе према добављачима и остале обавезе на 

дан 31.12.2018. године у износу од 3.932,86 КМ. У пословним књигама странка је ове 

обавезе евидентирала у износу од 2.276,53 КМ, односно мање су евидентиране у 

пословним књигама за 1.656,33 КМ у односу на податке исказане у финансијском 

извјештају.  

 

(6) Напредна Српска-НС је извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за  

изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у октобру 2018. 

године (постизборни финансијски извјештај) поднијела Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине, дана 28.01.2019. године, путем апликације ФИ ЦИК 

БиХ, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких 

странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.    
 

У складу са одредбама члана 3. став (2) Правилника о предизборним и постизборним 

финансијским извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број: 

10/18) политичка странка постизборни финансијски извјештај доставља у 

електронској форми путем Апликације ФИ ЦИК БИХ, док потврду о поднесеном 

извјештају и обрасце финансијског извјештаја овјерене потписом и печатом доставља 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине и у чвстој копији.   
 

d) Напредна Српска-НС није отворила намјенски рачун за финансирање кампање током 

Општих избора 2018. године.  
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Напредна Српска-НС није отворила намјенски рачун за финансирање кампање, већ 

је таксу за овјеру пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године платила путем 

главног рачуна странке. 
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 
 

e) Без квалификовања ревизијског мишљења, скрећемо пажњу на трошкове заступања 

и савјетовања, које је странка остварила у износу од 43.300,00 КМ. 
 

Контролом података за трошкове непроизводних услуга из обрасца финансијског 

извјештаја Напредне Српске-НС за 2018. годину, утврђено је да је странка вршила 

плаћање услуга заступања и савјетовања супротно одредбама члана 27. Статута 

странке. 
 

Странка је закључила уговор са правним лицем Агенцијом „Легал АР“ - Чавић 

Александар с.п., чији је власник Чавић Александар, који је уједно и замјеник 

предсједника странке, чиме је нарушен сукоб надлежности између органа странке и 

концепт законитог трошења материјално-финансијских средстава. 
 

Услугом је обухваћен цјелокупан сет услуга савјетовања, организације рада, обуке 

активиста и чланова, креирања приједлога јавних политика, ИТ услуга, 

административно-техничких и сродних послова, а према Уговору, број: 01-01/2018 од 

03.01.2018. године.  
 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Напредна Српска-НС је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могла потрошити 220.604,48 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају 

исказала трошкове кампање износу од 4.637,38 КМ.  
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10. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (Код 515)  

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез независних 

социјалдемократа се финансирао из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Савез независних социјалдемократа прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) Савез независних социјалдемократа је у годишњем финансијском извјештају за 2018. 

годину исказао укупне расходе у износу од 2.540.618,99 КМ.  
 

Увидом у Програм утрошка средстава за 2018. годину који је доставио Савез 

независних социјалдемократа, утврђено је да су трошкови планирани у укупном 

износу од 3.620.000,00 КМ, од чега 600.000,00 КМ за изградњу пословног објекта и 

15.000,00 КМ за набавку опреме.   
 

Анализом достављеног Програма утрошка средстава за 2018. годину, утврђено је да 

странка није планирала све трошкове и да је поједине трошкове остварила у већем 

износу у односу на планиране, како слиједи:    
 

- Странка у програму утрошка није планирала трошкове адвокатских услуга, трошкове 

поклона и остале расходе. 

У годишњем финансијском извјештају странка је исказала трошкове адвокатских 

услуга у износу од 468,00 КМ, трошкове поклона у износу од 4.014,50 КМ и остале 

расходе у износу од 6.116,64 КМ, односно укупно 10.599,14 КМ;  
 

- У програму утрошка средстава странка је трошкове претплате-новина планирала у 

износу од 5.000,00 КМ, док је трошкове стручних публикација, часописа и дневних 

новина остварила у износу од 8.231,14 КМ, што је за 3.231,14 КМ више у односу на 

планиране; 
 

- Странка је трошкове комуналних услуга прекорачила за 1.007,75 КМ, трошкове 

платног промета за 1.063,72 КМ и накнаду за коришћење ауто пута за 1.079,88 КМ, 

односно укупно 3.151,35 КМ;   
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 582.077,63 21,63 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 7.360,00 0,27 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 16.413,50 0,61 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 2.062.612,41 76,64 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 2.668.463,54 99,15 

II Остали приходи и друго 22.882,23 0,85 

          Извори финансирања (I+II) 2.691.345,77 100,00 
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- Савез независних социјалдемократа је трошкове репрезентације планирао у износу 

од 8.000,00 КМ. Увидом у пословне књиге утврђено је да су трошкови репрезентације 

остварени у износу од 10.611,42 КМ, односно прекорачени су за 2.611,42 КМ.  
 

С обзиром да је странка финансијска средства у износу од 19.593,06 КМ утрошила 

мимо утврђеног Програма утрошка средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе 

члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка. 

 

b) На основу обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја 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 Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака (у даљем  тексту: Правилник), чиме је прекршио одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Странка у обрасцима 3 (извори финансирања) и 3-ф (приходи из буџета) годишњег 

финансијског извјештаја није исказала приходе из буџета Општине Кнежево, чиме је 

прекршила одредбе члана 13. и члана 19. Правилника. 
 

Странка није у финансијском извјештају и пословним књигама исказала приходе из 

буџета Општине Кнежево у износу од 1.814,50 КМ, чиме су и укупни приходи 

странке исказани у мањем износу од остварених за 1.814,50 КМ.  

Увидом у податке које доставила Општина Кнежево утврђено је да су средства 

уплаћена правним лицима „Ексстан“ доо Кнежево у износу од 1.112,50 КМ и „Томо 

турс“ доо Челинац у износу од 702,00 КМ.  
 

Странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала 

ни расходе у износу од 1.814,50 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21. 

Правилника. 

 

(2) Странка у пословним књигама није евидентирала неновчане донације правних лица 

и физичких лица у вриједности од 12.950,00 КМ, нити трошкове изборне кампање у 

истом износу.  

 

(3) Контролом уговора о закупу пословних простора и увидом у евиденције из пословних 

књига, утврђено је да су трошкови закупа простора који је користила странка у 

Добоју евидентирани у мањем износу за 500,00 КМ у односу на уговорену цијену 

закупа.  
 

Странка, такође, није правилно исказала трошкове закупа пословних простора у 

годишњем финансијском извјештају, чиме су прекршене одредбе члана 21. и 22. 

Правилника. 
 

С обзиром да странка није исказала трошкове, тако ни обавезе према закуподавцу 

нису евидентиране и исказане у годишњем финансијском извјештају, чиме су 

прекршене одредбе члана 24. Правилника. 

 

(4) Ревизијом су утврђени недостаци код рачуна добављача, који су књиговодствене 

исправе о насталим пословним догађајима.  
 

- Контролом рачуна за угоститељске услуге које су прокњижени у пословним књигама, 

утврђено је да рачун Угоститељског сервиса за потребе републичких органа број: 
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6410005116/2018 од  22.09.2018. године у износу од 3.750,00 КМ не садрже податке о 

врсти и количини хране и пића, већ је на истим наведено само угоститељске услуге. 
 

- Увидом у рачун правног лица ЈУ Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште број: 05-

125/2018 од 25.05.2017. године у износу од 1.400,00 КМ, утврђено је да је на рачуну 

наведено само Х.Младост-храна, без спецификације која би садржавала врсту и 

количину хране.  Исто тако је на рачуну број: 71ЦМ/18 од 10.07.2018. године правног 

лица „НАНЕ“ д.о.о Трново наведено само конзумација хране и пића у износу од 

5.000,00 КМ, без навођења врсте и количине хране и пића.  
 

Такође, увидом у рачун правног лица „Стара ада“ Бања Лука број 2079 од 13.09.2018. 

године у износу од 5.650,00 КМ, утврђено је да је на рачуну наведено само 

угоститељске услуге,  без спецификације која би садржавала врсту и количину хране 

и пића.    

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез независних социјалдемократа 

је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 2.354.118,73 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 985.092,30 КМ. 

 

 

11. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ (Код 027) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Хрватска 

демократска заједница Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. 

став (1), члана 6. став (2), члана 11. став (1) и  члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 124.474,88 6,01 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 33.148,44 1,60 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 6.500,00 0,31 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 159,91 0,01 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 13.408,00 0,63 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.888.566,77 90,98 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 2.061.449,56 99,54 

II Остали приходи и друго 1.515,36 0,46 

          Извори финансирања (I+II) 2.071.068,12 100,00 
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a) Хрватска демократска заједница БиХ је доставила Програм утрошка средстава за 

2018. годину у којем је предвидјела укупне трошкове у износу од 2.056.000,00 КМ. 

Увидом у финансијски извјештај странке утврђено је да је странка у 2018. години 

остварила укупне расходе у износу од 2.326.943,80 КМ.  
  

Ревизијом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 405.781,78 КМ утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

- Странка је планирала Трошкове кампање у 2018. години у износу од 340.000,00 КМ, 

а исте је остварила у износу од 562.457,36 КМ, што је за 222.457,36 КМ више од 

планираног износа.  
 

- Трошкове репрезентације странка је планирала у износу од 140.000,00 КМ, а исте је 

остварила у износу од 179.112,13 КМ, чиме је исте прекорачила за износ од 39.112,13 

КМ.  
 

- Странка је Трошкове стручног образовања и интелектуалних услуга прекорачила за  

49.659,74 КМ у односу на планиране трошкове. У плану је Трошкове стручног 

образовања и интелектуалних услуга предвидјела у износу од 85.000,00 КМ, док је 

исте остварила у износу од 134.659,74 КМ.  
 

На исти начин, странка је Остале расходе за 44.809,21 КМ и Хуманитарне расходе 

за 49.743,34 КМ остварила у већем износу у односу на планиране расходе.  

 

b) Ревизијом финансијских извјештаја је утврђено да прилози ОО Јајце од правних лица 

у износу од 500,00 КМ нису уплаћени на трансакцијски рачун Средишњег уреда 

странке, чиме су прекршене одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању 

политичких странака. 

 

У складу са одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака, 

добровољни прилози у новцу уплаћују се на трансакцијски рачун централе политичке 

странке. 

                                                 

c) Ревизијом финансијских извјештаја утврђено је да Хрватска демократска заједница 

БиХ није успоставила потпуне евиденције о својим приходима и расходима, нити је 

годишњи финансијски извјештај попунила у складу са одредбама Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака (у даљем  тексту: 

Правилник), чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Прегледом документације утврђено је да странка није успоставила правовремене 

евиденције у пословним књигама.  
 

Увидом у финансијску документацију и пословне књиге странке, утврђено је да је 

странка остварила неновчане донације по основу бесплатног наступа извођача на 

предизборним скуповима у Посушју и Витезу у износу од 400,00 КМ, а исте није 

евидентирала у својим пословним књигама у 2018. години. 
 

(2) Служба за ревизију је утврдила да је странка због неблаговремених евиденција 

исказала погрешне податке о расходима у обрасцима финансијског извјештаја, чиме 

је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
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- Хрватска демократска заједница БиХ је у годишњем финансијском извјештају 

исказала и у пословним књигама евидентирала трошкове закупа пословног простора 

за ОО ХДЗ БиХ Груде у већем износу за 1.439,16 КМ.  
 

- Током обављања ревизије, а на основу финансијске документације утврђено је да ОО 

ХДЗ БиХ Ливно нема тачне податке о својим трошковима и обавезама, јер дио својих 

трошкова овај одбор није евидентирао у тренутку када су настали, односно 

евидентирао је фактуре у тренутку плаћања.  

ОО ХДЗ БиХ Ливно је дио својих трошкова из 2016. године платио и евидентирао у 

2018. години, те исте исказао у  финансијском извјештају у обрасцу 4.1 у износу од 

19.920,46 КМ као остале расходе. 
 

(3) Опћински одбор ХДЗ БиХ Ливно исплатио је средства у сврху плаћања трошкова 

горива путем благајне у износу од 1.118,38 КМ.  
 

Наведене исплате вршене су физичким особама, те имају карактер личних примања, 

на која је са порезног аспекта странка била обавезна обрачунати и уплатити порез и 

доприносе, па их као трошак исказати у пословним књигама и финансијском 

извјештају. 
 

(4) Странка у обрасцу 1.1 финансијског извјештаја (Територијална организација 

политичке странке) није исказала ОО ХДЗ БиХ Теслић, као организациони дио 

странке, чиме је прекршила одредбе члана 10. Правилника. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска демократска заједница 

Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.071.763,21 КМ. Политичка 

странка је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 562.857,36 

КМ. 
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12. НОВИ БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ (Код 2291) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Нови бошњачки покрет се 

финансирао из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Нови бошњачки покрет прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11. став (1) и 

члана 12. Закона о финансирању политичких странака. 

 

a) Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала неновчану донацију 

коју је примила од предсједника странке Мирсада Ћосића по основу тога што је 

платио трошкове закупа пословног простора који је користила странка у 2018. години 

у износу од 2.400,00 КМ. Такође,  предсједник странке Мирсад Ћосић је финансирао 

кампању за Опште изборе 2018. године који су одржани у октобру, а за које није навео 

износ прилога.  
 

У току обављања ревизије странка је дала изјаву о кориштењу пословног простора 

странке и изјаву о финансирања трошкова кампање. 
 

- У изјави о  кориштењу пословног простора наведено је да је у 2018. години странка 

користила пословни простор у улици Загебачка 27 у Новом Сарајеву у власништву 

физичког лица Рабије Еминовић, чија мјесечна закупнина износу 200,00 КМ, односно 

2.400,00 КМ годишње, те да је наведене трошкове за странку сносио Мирсад Ћосић, 

који је на тај начин дао неновчану донацију странци. 
 

- У изјави о финансирању трошкова кампање за Опште изборе 2018. године који су 

одржани у мјесецу октобру странка је навела да је предизборна кампања финансирана 

неновчаном донацијом Мирсада Ћосића на начин да је осигурао промотивне 

материјале.  
 

С обзиром да је физичко лице сносило наведене трошкове за странку, странка је 

примила неновчане донације, коју је у складу са одредбама из члана 5. став (4) Закона 

о финансирању политичких странака имала обавезу да евидентира у пословним 

књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго 10.000,00 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 10.000,00 100,00 
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b) На основу обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације,  утврђено је да  Нови бошњачки покрет  није пријавио неновчану 

донацију, није успоставио евиденције о својим приходима и расходима, није доставио 

годишњи финансијски извјештај у законом прописаном року и годишњи финансијски 

извјештај није попунио у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака - у даљњем тексту: Правилник, 

чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

(1) У току обављања ревизије странка је дала Изјаву у којој наводи да није водила 

пословне књиге, што је супротно одредбама члана 11. став (1) и члана 12. став (1) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

(2) Нови бошњачки покрет је поднио извјештај путем Апликације ФИ ЦИК БиХ дана 

29.03.2019. године, док је потврду о поднесеном извјештају за 2018. годину и 

одштампане и овјерене обрасце у ПДФ формату, доставио Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине дана 23.12.2019. године, тј. након законом прописаног 

рока, чиме је прекршио одредбе  3. став (1) Правилника.  
 

(3) Увидом у Годишњи обрачун за 2018. годину - Биланс успјеха, утврђено је да је Нови 

бошњачки покрет у 2018. години остварио укупне приходе у износу од 2.400,00 КМ, 

а укупне расходе у износу од 12.489,00 КМ, док је у годишњем финансијском 

извјештају који је странка доставила Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине исказао податке о укупним приходима у износу од 10.000,00 КМ и 

укупне расходе у износу од 0,00 КМ. 
 

(4) Странка није попунила образац 3 (извори финансирања), образац 3-а (донације 

физичких лица) и образац 3-е (неновчане донације) годишњег финансијског 

извјештаја, иако је путем трансакцијског рачуна примила донацију физичког лица и 

примила неновчане донације, чиме је прекршила одредбе члана 13, 14. и 18. 

Правилника.  
 

- Странка није у обрасцу 3-а исказала донацију физичког лица у износу од 10.000,00 

КМ и није издала потврде о пријему прилога, чиме је прекршила одредбе члана 14. и 

члана 6. став (1) Правилника.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна број: 1413065320121134 отвореног код 

Босна Банк Интернатионал д.д, утврђено је да је физичко лице Мирсад Ћосић дао 

прилог странци у износу од 10.000,00 КМ.   

Странка је донацију физичког лица у годишњем финансијском извјештају исказала 

као остале приходе. 
 

- Политичка странка није у обрасцу 3-е финансијског извјештаја исказала неновчану 

донацију за трошкове закупа у износу од 2.400,00 КМ и трошкове кампање за које 

није исказала износ. 
 

(5) У обрасцима 4 (укупни расходи), 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови) 

и 4.2 (Трошкови кампање) финансијског извјештаја странка није исказала трошкове 

које је остварила у 2018. години, чиме је прекршила одредбе члана 21., 22. и 23. 

Правилника. 
  

- У току обављања ревизије, а на основу предочене документације и изјава утврђено је 

да је странка у 2018. години остварила сљедеће трошкове: трошак таксе за овјеру за 
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учешће на Општим изборима 2018. године у износу од 10.000,00 КМ, трошкове 

закупа у износу од 2.400,00 КМ и трошкове платног промета у износу од 88,60 КМ. 
 

- Такође, утврђено је да странка није исказала трошкове кампање које је остварила за 

Опште изборе 2018. године.  
 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Нови бошњачки покрет је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могао потрошити 83.527,40 КМ. Политичка странка у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину није исказала трошкове изборне кампање. Странка је током 

обављања ревизије дала изјаву у којој је навела да је предсједник странке осигурао 

промотивне материјале, али није навела колико је промотивни материјал коштао. 

 

13. БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ  (Код 2316) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Бошњачки покрет се финансирао 

из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Бошњачки покрет прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и  став (4) Закона о финансирању политичких странака.   

 

a) Бошњачки покрет је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају за 

2018. годину исказао укупне расходе у износу од 5.299,48 КМ.  
 

С обзиром да странка није сачинила програм утрошка средстава за 2018. годину, 

односно да је финансијска средства странке утрошила без програма утрошка, 

прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Служба за ревизију је утврдила да странка у пословним књигама није евидентирала 

нити у годишњем финансијском извјештају исказала неновчане прилоге које је 

примила од једног физичког лица по основу бесплатног кориштења пословног 

простора и неплаћања трошкова електричне енергије, гријања и воде у периоду од 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 211,66 3,98 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 107,57 2,02 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 4.999,00 94,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 5.318,23 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 5.318,23 100,00 
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01.01.-31.12.2018. године, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

Увидом у Уговор о кориштењу простора од 01.09.2017. године, утврђено је да је једно 

физичко лице уступило странци на кориштење пословни простор, површине 49 м2, 

без накнаде, уз обавезу да странка измирује трошкове електричне енергије, гријања 

и воде. Странка је, током обављања ревизије, доставила Потврду од 31.12.2018. 

године из које је утврђено да се власник простора одрекао права на накнаду за 

кориштење простора, те трошкова електричне енергије, гријања и воде за период од 

01.01.-31.12.2018. године.  
 

Бошњачки покрет је кориштењем пословног простора без плаћања закупнине, те 

неплаћањем трошкова електричне енергије, гријања и воде остварио неновчане 

донације, које је у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака и Законом о финансирању политичких странака имао обавезу 

да евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају 

за 2018. годину.  
 

- Странка није издала потврде о пријему прилога од физичких лица, што је супротно 

одредбама  члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 6. 

Правилника.  

 

c) Бошњачки покрет је годишњи финансијски извјештај поднио након законом 

прописаног рока, није водио потпуне и правилне евиденције о промету путем рачуна, 

приходима, расходима и обавезама, нити је правилно попунио обрасце финансијског 

извјештаја, чиме је прекршио одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) 

Закона о финансирању политичких странака и рачуноводствене прописе.  

  

(1) Бошњачки покрет је годишњи финансијски извјештај поднио у електронској форми 

путем апликације „ФИ ЦИК БИХ“ након законом прописаног рока.  
 

Централна изборна комисија БиХ је актом, број: 03-07-6-129-1/19 од 12.02.2019. 

године, обавјестила Бошњачки покрет о обавези подношења годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину. Како странка није доставила годишњи финансијски 

извјештај у законом прописаном року, странци је послата и ургенција, број: 03-07-6-

395-1/19 од 17.04.2019. године да достави годишњи финансијски извјештај за 2018. 

годину. 

С обзиром да Бошњачки покрет ни након ургенције није доставио годишњи 

финансијски извјештај, Служба за ревизију је најавила ревизију финансијског 

пословања у просторијама странке.  

Након обављене ревизије у просторијама странке, а прије издавања извјештаја о 

ревизији, странка је годишњи финансијски извјештај поднијела у електронској форми 

путем апликације „ФИ ЦИК БИХ“, те је одштампане обрасце годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину доставила Централној изборној комисији БиХ дана 

10.02.2020. године. 

Служба за ревизију је утврдила да странка није поступила у складу са одредбама 

члана 3. став (1) и члана 7. Правилника, односно није Централној изборној комисији 

БиХ доставила образац 1-1 (организациона структура политичке странке) годишњег 

финансијског извјештаја у чврстој копији.  
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(2) Ревизијом финансијског извјештаја утврђено је да странка у пословним књигама није 

евидентирала све приходе, расходе и обавезе, те промет остварен путем 

трансакцијског рачуна број: 1994990011756513 код Спаркассе банк дд БиХ, што 

указује да пословне књиге нису вођене у складу са рачуноводственим прописима, те 

да Завршни рачун за 2018. годину не одражава стварно стање прихода, расхода, 

имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године.     

 

(3) Бошњачки покрет у годишњем финансијском извјештају није пријавио све рачуне и 

није исказао тачне податке о промету оствареном путем трансакцијског рачуна број: 

1994990010105088 код Спаркассе банк дд БиХ, чиме је прекршио одредбе члана 11. 

Правилника.  

 

1. Увидом у Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине о рачунима правног лица, 

утврђено је да странка није у финансијском извјештају исказала трансакцијски рачун 

број: 1994990011756513 код Спаркассе банк дд БиХ (активан од 21.05.2018. године) 

и девизни рачун број: 1993579981 (активан од 01.10.2018. године).                      
 

Служба за ревизију је утврдила да је странка у Пријави за овјеру политичке странке 

за учешће на Општим изборима 2018. године навела трансакцијски рачун број: 

1994990011756513 код Спаркассе банк дд БиХ као намјенски рачун за финансирање 

изборне кампање. Такође, утврђено је да је странка 25.05.2018. године и 01.06.2018. 

године са овог рачуна уплатила таксу за овјеру учешћа на Општим изборима 2018. 

године, у укупном износу од 10.000,00 КМ, као и да је дана 20.07.2018. године на исти 

рачун извршен поврат средстава у износу од 5.000,00 КМ, што указује да је путем 

овог рачуна остварен промет.  
 

Имајући у виду да странка није Служби за ревизију доставила изводе са 

трансакцијског рачуна број:  1994990011756513 код Спаркассе банк дд БиХ, те да је 

у Обавјештењу Спаркассе банк дд БиХ од 08.08.2019. године наведено да је наведени 

трансакцијски рачун затворен због неактивности дуже од годину дана, не можемо 

утврдити колико је износио промет улаза нити промет излаза по овом рачуну током 

2018. године, односно да ли је странка путем овог рачуна примила прилоге или друге 

приходе којим је платила таксу или друге рачуне.  

  

2. Странка је у пословним књигама исказала промет остварен путем девизног рачуна у 

валутама ЕУР и ЦХФ, али у годишњем финансијском извјештају није навела овај 

рачун нити промет по овом рачуну. 
 

Увидом у достављене изводе са девизног рачуна, утврђено је сљедеће: 
 

- Укупан промет улаза на девизном рачуну у ЕУР-у износио је 107,57 КМ, укупан 

промет излаза 107,44 КМ, а салдо на дан 01.06.2018. године 0,13 КМ и 
 

- Укупан промет улаза на девизном рачуну у ЦХФ-у износио је 81,66 КМ, укупан 

промет излаза 78,88 КМ, а салдо на дан 30.04.2018. године у износу од 2,78 КМ. 

 

3. Подаци исказани у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна 

политичке странке) годишњег финансијског извјештаја о промету и салду на 

трансакцијском рачуну број: 1994990010105088 код Спаркассе банк дд БиХ не 

одговарају подацима из извода са овог рачуна, нити подацима из пословних књига. 
 

Странка је у обрасцу 2 годишњег финансијског извјештаја исказала сљедеће податке 

о стању  и промету оствареном путем трансакцијског рачуна број: 1994990010105088 
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код Спаркассе банк дд БиХ: почетно стање у износу од 4,50 КМ, укупан промет улаза 

у износу од 5.463,35 КМ, укупан помет излаза у износу од 5.455,78 КМ и салдо на дан 

31.12.2018. године у износу од 12,07 КМ.  
 

Контролом извода са наведеног трансакцијског рачуна утврђено је да је почетно 

стање на дан 01.01.2018. године износило 4,50 КМ, укупан промет улаза 5.274,12 КМ, 

укупан помет излаза 5.269,46 КМ, те да странка на дан 30.11.2018. године, односно 

31.12.2018. године  није имала средстава на рачуну.  
 

Служба за ревизију је утврдила и да странка у пословним књигама није евидентирала 

промет по изводу број: 23 од 30.11.2018. године, тако да промет исказан у пословним 

књигама не одговара подацима из извода за износ од 9,16 КМ, те да трошкови 

банкарских накнада у износу од 9,16 КМ нису евидентирани на конту трошкова. 
 

Поред наведеног, утврђено је да је странка у пословним књигама на конту прелазног 

рачуна на дан 31.12.2018. године исказала салдо у износу од 11,18 КМ, иако овај 

конто не би требао имати салдо на крају извјештајног периода. 

 

(4) Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала промет остварен путем 

благајне, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника.  
 

Према подацима из пословних књига и извода са трансакцијског рачуна број: 

1994990010105088, утврђено је да је укупан промет улаза у благајну, односно излаза 

из благајне износио 4.535,00 КМ.   

 

Увидом у документацију о готовинским исплатама, утврђено је да странка није 

сачињавала благајничке извјештаје, да налози уплате и исплате нису састављени на 

исправан начин и да нису потписани од стране благајника, односно примаоца 

средстава.  

Странка је у благајничком налогу уплате број: 18-800-000001 од 31.12.2018. године 

евидентирала све уплате готовог новца у благајну у укупном износу од 4.535,00 КМ, 

иако су средства исплаћена са трансакцијског рачуна у периоду од 30.04. до 

06.11.2018. године. Такође, у благајничком налогу исплате број: 18-810-000001 од 

31.12.2018. године евидентиране су све исплате по основу путних налога издатих на 

име три физичка лица у периоду од 08.03.2018. до 28.10.2018. године у укупном 

износу од 4.535,00 КМ.  

 

(5) Бошњачки покрет није попунио обрасце 3 (извори финансирања) и 3-а (прилози 

физичких лица) годишњег финансијског извјештаја у складу са одредбама члана 13. 

и 14. Правилника.  
 

У годишњем финансијском извјештају странка је исказала приходе од чланарине у 

износу од 211,66 КМ, а у обрасцу 3-а прилог физичког лица Фуада Јусића у износу 

од 107,57 КМ. 
 

Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1994990010105088 код Спаркассе 

банк дд БиХ и девизних рачуна које је странка доставила, утврђено је да је странка 

примила средства од сљедећих физичких лица: Фуада Јусића у износу од 100,00 КМ, 

Расима Омерспахића у износу од 81,66 КМ, Алије Мујановића у износу од 107,57 и 

Сејфудина Токића у износу од 30,00 КМ. 

С обзиром да одлуком или другим актом странке није утврђена висина чланарине, а 

имајући у виду одредбе члана 5. став (1) и став (2) Закона о финансирању политичких 
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странка, све уплате физичких лица се сматрају прилозима физичких лица које је 

странка требала, у складу са чланом 14. Правилника, исказати у обрасцу 3-а (прилози 

физичких лица) годишњег финансијског извјештаја.  

(6) У обрасцу 3-б (прилози правних лица) исказан је прилог Бошњачког покрета у износу 

од 4.999,00 КМ, са напоменом да је ријеч о поврату полога због неучествовања на 

изборима.  

Увидом у извод број: 14 од 28.07.2018. године, утврђено је да су на трансакцијски 

рачун број: 1994990010105088 уплаћена средстава са рачуна Бошњачког покрета-за 

учешће на изборима, што не представља приход странке, нити прилог правног лица.  

С обзиром да је странка интерни преноса средстава између рачуна политичке странке 

исказала као прилог, прекршила је одредбе чл. 13. и 15. Правилника.    

(7) Странка није у пословним књигама евидентирала и у годишњем финансијском 

извјештају исказала неновчане донације физичког лица по основу бесплатног 

кориштења пословног простора и неплаћања трошкова електричне енергије, гријања 

и воде, нити трошкове по истом основу, чиме је прекршила одредбе чл. 13, 18, 21. и 

22. Правилника. 

 

(8) Увидом у пословне књиге, копију путних налога и благајнички налог исплате, 

утврђено је да су путни налози исплаћни за три физичка лица која нису запосленици 

странке, готовински из благајне у укупном износу од 4.535,00 КМ. Странка на 

исплаћена средства која имају карактер личних примања, није обрачунала нити 

платила порез и припадајуће доприносе.  
 

У складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака и Правилника, 

странка је имала обавезу да у пословним књигама и финансијском извјештају пријави 

трошкове и обавезе по основу пореза и доприноса на исплаћена средства физичким 

лицима.  

 

14. СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ БИХ (код 1723) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјал демократски фронт БиХ 

се финансирао из сљедећих извора:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 10.020,00 100 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 10.020,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 10.020,00 100,00 
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Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Социјал демократски фронт БиХ прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 12. став 

(3) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 15. 1 став 

(1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 

 

a) Социјал демократски фронт БиХ није попунио годишњи финансијски извјештај у 

складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даљњем тексту: Правилник, чиме су прекшене одредбе члана 

12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Социјал демократски фронт БиХ није у обрасцу 3-а (донације физичких лица) 

годишњег финансијског извјештаја, унио податке о датуму пријема прилога и није 

доставио образац 3-а који садржи податке о прилозима физичких лица, чиме је 

прекршио одредбе члана 7. и члана 14. Правилника.  
 

- Странка није издала потврде о пријему прилога у складу са чланом 6. став (1) 

Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.   

 
 

b) Социјал демократски фронт БиХ прекршио је одредбе члана 12. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ јер је 

финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до 

дана овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2018. године доставио 

након законом прописаног рока, тј. дана 04.01.2019. године. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Социјал демократски фронт БиХ је 

за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 83.527,40 КМ. Политичка странка у годишњем 

финансијском извјештају за 2018. годину није исказао трошкове изборне кампање. 
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15. НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БИХ (Код 1256) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Напредна 

демократска странка БиХ  се финансирала из сљедећих извора: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Напредна демократска странка БиХ  прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 

12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.   

 

Утврђено је да књиговодствене евиденције нису вођене у складу са рачуноводственим 

прописима, странка није успоставила тачне евиденције о новчаним токовима, 

приходима, расходима и обавезама, годишњи финансијски извјештај није поднијела 

Централној изборној комисији БиХ у законом прописаном року и извјештај није 

попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака (у даљем  тексту: Правилник).  
 

(1) Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину Напредна демократска странка БиХ 

није поднијела у законом прописаном року.  
 

- Политичка странка је актом Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-129/19 

од 12.02.2019. године обавијештена да је обавезна финансијски извјештај поднијети 

до 31.03.2019. године. Обзиром да странка није поступила по наведеном акту, 

односно није поднијела извјештај, упућена јој је ургенција, број: 03-07-6-395-1/19 од 

17.04.2019. године, којом је странци поново указано на обавезу подношења годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину.  
 

- Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину Напредна демократска странка БиХ 

је поднијела са кашњењем, дужим од годину дана од законом прописаног рока, 

односно након што јој је најављена ревизија финансијског пословања. Дио образаца, 

који су одштампани из апликације у ПДФ формату, овјерени потписом овлаштеног 

лица и печатом политичке странке, Напредна демократска странка БиХ је доставила 

Централној изборној комисији БиХ 08.07.2020. године. Допуњен извјештај странка је 

доставила 13.07.2020. Електронски, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” извјештај је 

поднијела 04.08.2020. године.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго 4.447,20 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 4.447,20 100,00 
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- Странка није доставила у чврстој копији образац 1. (опћи подаци о политичкој 

странци) и потврду о електронски поднесеном извјештају. 
 

У складу са одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака, 

Напредна демократска странка БиХ је била обавезна извјештај поднијети Централној 

изборној комисији БиХ до 31.03.2019. године и електронски и у чврстој копији. 

(2) Пословне књиге странка није водила у складу са рачуноводственим прописима, чиме 

је прекршила одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких странака и није 

успоставила евиденције о приходима, расходима, току готовине путем благајне и 

обавезама странке, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (1) истог закона. 
 

- Почетно стање средства на благајни, на дан 01.01.2018. године, у пословним књигама 

је исказано у износу од 202,34 КМ. У пословним књигама за 2017. годину, странка је 

на дан 31.12.2017. године исказала стање средства на благајни у износу од 330,00 КМ. 

Пренос средства са трансакцијског рачуна на благајну странке у износу од 60,00 КМ 

у пословним књигама је, супротно рачуноводственим начелима, евидентиран на 

прелазном рачуну. Стање готовине на благајни на дан 31.12.2018. године које је 

политичка странка у пословним књигама исказала у износу од 202,34 КМ, осим што 

је изражено у непостојећим новчаним апоенима, не приказује стварно стање 

новчаних средстава.  

У финансијском извјештају, супротно одредбама члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странка и одредбама члана 11. и члана 12. Правилника, 

странка је промет  благајне и промет трансакцијског рачуна пријавила у идентичним 

износима. Странка је истовремено и на обрасцу 2. (преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) и обрасцу 2.1 (преглед стања благајне)  

исказала почетно стање у износу од 62,66 КМ, уплате средстава у износу од 4.447,20 

КМ и одливе, односно исплате средства у износу од 4.509,86 КМ. Увидом у изводе са 

трансакцијскиг рачуна утврђено је да наведени износи представљају промет 

трансакцијског рачуна странке. 
 

(3) Напредна демократска странка БиХ је остварила приход из буџета Опћине Илиџа у 

износу од 5.289,60 КМ. У пословним књигама политичка странка је наведени приход 

из буџета пријавила у износу од 4.447,20 КМ. У финансијском извјештају приход, у 

истом износу као и у пословним књигама, странка је пријавила као остали приход 

чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.  

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке и акт Опћине Илиџа број: 06-14-

60/19-9  од 19.02.2019. године и акт број: 06-11-3521/20-1 од 21.08.2020. године 

утврђено је да су политичкој странци на трансакцијски рачун уплаћена средства из 

буџета Опћине у износу од 4.447,20 КМ, а дијелом додијељених средстава, у износу 

од 842,40 КМ, намирена је закупнина опћинског пословног простора, који је 

користила политичка странка.  
 

(4) Странка у пословним књигама, супротно рачуноводственим прописима, није 

успоставила евиденције о трошковима закупнине и обавезама према Опћини Илиџа, 

нити је исте пријавила у финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 

21, члана 22. и члана 24. Правилника. 
 

- Опћина Илиџа је у складу са Одлуком о додјели у закуп пословних просторија на 

којима право располагања има Опћина Илиџа, број: 01-02-1528/09-7 од 09.09.2009. 

године Напредној демократској странци БиХ додијелила простор површине 13,00 м2 

по цијени од 2,00 КМ по м2, увећаној за ПДВ. У складу са наведеном одлуком, те 

актом број: 05-23-2081/19 од 20.05.2019. године, који је доставила Опћина Илиџа, 
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закупнина пословног простора који је користила  Напредна демократска странка БиХ 

износила је 365,04 КМ.  
 

- У свом акту број: 06-11-3521/20-1 од 21.08.2020. године Опћина Илиџа је навела да 

је дуг Напредне демократске странке намиривала у мјесечним износима од 70,20 КМ, 

из средстава додијељених за финансирање странке, што укупно износи 842,40 КМ.  
 

(5) Ревизијом је утврђено да су евиденције о трошковима и обавезама странке у 

пословним књигама неблаговремено успостављене и не приказују стварно стање.    

Трошкови и обавезе према добављачима су евидентирани у моменту њиховог 

плаћања, а не у моменту када је политичкој странци пружена услуга. 
 

- У пословним књигама и завршном рачуну који је политичка странка поднијела 

Финансијско информатичкој агенцији, исказани су трошкови у износу од 5.435,10 

КМ, које чине трошкови платног промета у износу од 20,00 КМ и расходи по судским 

споровима у износу од 5.415,10 КМ. У истим финансијским исказима евидентиран је 

промет добављача, тако што су обавезе према добављачима настале у 2018. години 

исказане у износу од 5.415,10 КМ, плаћене обавезе у износу од 4.429,86 КМ и 

неизмирене обавеза на дан 31.12.2018. године у износу од 985,24 КМ. Увидом у 

финансијску документацију утврђено је да се ради о принудној наплати потраживања 

БХ Телецома д.д. Сарајево од Напредне демократске странке БиХ. Наведени износи 

у пословним књигама нису трошкови, нити обавезе странке који су настали 2018. 

године, већ су то трошкови мобилног телефона из ранијег периода, које политичка 

странка, супротно рачуноводственим прописима, није благовремено евидентирала.   

 
 

16. ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА (Код 2004) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Јединствена напредна странка 

није остварила приходе, што је видљиво из сљедеће табеле: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Јединствена напредна странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 

0,00 

 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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(1) Јединствена напредна странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

поднијела у електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БИХ“ након законом 

прописаног рока и није доставила образац 1.1 (Општи подаци о политичкој странци), 

2.1 (преглед стања благајне), 3-ф (приходи из буџета) и 5. (обавезе странке) годишњег 

финансијског извјештаја у чврстој копији, чиме је прекршила одредбе члана 12. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака и члана 3. став (2) и члана 7. 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  
 

Централна изборна комисија БиХ је актом, број: 03-07-6-129-1/19 од 12.02.2019. 

године, обавијестила Јединствену напредну странку о обавези подношења годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину. Како странка није доставила годишњи 

финансијски извјештај у законом прописаном року, странци је послата и ургенција, 

број: 03-07-6-395-1/19 од 17.04.2019. године, да достави годишњи финансијски 

извјештај за 2018. годину. 
 

С обзиром да Јединствена напредна странка ни након ургенције није доставила 

годишњи финансијски извјештај, Служба за ревизију је најавила ревизију 

финансирања у просторијама странке.  
 

Дана 24.03.2020. године, након обављене ревизије, странка је годишњи финансијски 

извјештај са свим обрасцима поднијела у електронској форми путем апликације „ФИ 

ЦИК БИХ“. Одштампане и некомплетне обрасце годишњег финансијског извјештаја 

за 2018. годину у ПДФ формату, странка је доставила Централној изборној комисији 

БиХ дана 19.03.2020. године.  

 

(2) Странка није водила пословне књиге и није поднијела Завршни рачун за 2018. годину 

у складу са рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе члана 11. став 

(1) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Јединствена напредна странка је Завршни рачун за 2018. годину поднијела Агенцији 

за посредничке, информатичке и финансијске услуге дана 20.02.2020. године, што је 

супротно одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 
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17. ПОКРЕТ ЗА НАШ ГРАД (Код 1008) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за наш град се 

финансирао из сљедећих извора: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Покрет за наш град прекршио одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

Покрет за наш град је годишњи финансијски извјештај поднио у електронској форми 

путем апликације „ФИ ЦИК БИХ“ након законом прописаног рока, чиме је прекршио 

одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Централна изборна комисија БиХ је актом, број: 03-07-6-129-1/19 од 12.02.2019. године, 

обавјестила Покрет за наш град о обавези подношења годишњег финансијског извјештаја 

за 2018. годину. Како странка није доставила годишњи финансијски извјештај у законом 

прописаном року, странци је послата и ургенција, број: 03-07-6-395-1/19 од 17.04.2019. 

године да достави годишњи финансијски извјештај за 2018. годину. 

 

С обзиром да Покрет за наш град ни након ургенције није доставио годишњи 

финансијски извјештај, Служба за ревизију је најавила ревизију финансирања у 

просторијама странке.  

 

Дана 07.02.2020. године, током обављења ревизије, странка је годишњи финансијски 

извјештај са свим обрасцима поднијела у електронској форми путем апликације „ФИ 

ЦИК БИХ“, те је одштампане обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину 

доставила Централној изборној комисији БиХ дана 11.02.2020. године. 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.132,67 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.132,67 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.132,67 100,00 
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18. НОВА ПАРТИЈА (Код 2092) 
 

Према подацима из пословних књига странке, Нова партија се финансирала из сљедећих 

извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом финансијског пословања у 2018. години, утврђено је да је Нова партија 

прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Нова партија није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2018. годину, те није 

Централној изборној комисији БиХ пријавила приходе, расходе и новчане токове, чиме 

је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Према одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака, 

странке су дужне да поднесу годишњи финансијски извјештај до 31.03. текуће години 

за протеклу годину.  
 

С обзиром да Нова партија није поднијела годишњи финансијски извјештај Централна 

изборна комисија је својим актом број:03-07-6-94-1/20 од 10.02.2020. године најавила 

ревизију финансијског пословања.  
 

Странка ни у току обављања ревизије није добровољно отклонила прекршај, односно 

није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2018. годину, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 3. став 

(1) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у 

даљем  тексту Правилник. 
 

(2) Увидом у пословне књиге и изводе странке утврђено је да је странка остварила 

промет по трансакцијском рачуну број: 5551000027156961 отворен код Нове банке и 

то: стање на дан 01.01.2018. године у износу од 90,40 КМ, промет улаза у износу од 

937,00 КМ, промет излаза у износу од 1.027,40 КМ. Странка на дан 31.12.2018. године 

на овом рачуну није имала средстава.  

С обзиром да странка није пријавила наведени рачун и остварени промет по истом, 

прекршила је одредбе члана 11. Правилника.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 937,00  100,00 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 937,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 937,00 100,00 
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(3) Странка је остварила приход по основу чланарина у износу од 937,00 КМ. Како 

странка исти није пријавила прекршила је одредбе члана 13. Правилника.  

 

(4) Странка је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника јер није пријавила своје 

расходе у укупном износу од 1.027,40 КМ 
 

Увидом у пословне књиге је утврђено да је странка у 2018. години остварила сљедеће 

трошкове: трошкове закупа у износу од 900,00 КМ, трошкове платног промета у 

износу од 87,40 КМ и остале нематеријалне трошкове у износу од 40,00 КМ.  

 

19. СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 069) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српски покрет обнове Републике 

Српске се финансирао из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Српски покрет обнове Републике Српске прекршио одредбе члана 12. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  

 

Српски покрет обнове Републике Српске годишњи финансијски извјештај није поднио у 

електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БИХ“, у овиру законом прописаног 

рока, чиме је прекршио одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

Странка је, дана 04.04.2019. године, Централној изборној комисији БиХ доставила 

обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у писаној форми и на 

обрасцима чији је садржај прописан Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака. 
 

Централна изборна комисија БиХ је актом, број: 03-07-6-370-2/19 од 23.08.2019. године, 

обавјестила Српски покрет обнове Републике Српске о обавези подношења годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину у електронској форми. Како странка није 

поднијела годишњи финансијски извјештај путем апликације ФИ ЦИК БИХ у законом 

прописаном року, странци је послата и ургенција, број: 03-07-6-370-3/19 од 25.10.2019. 

године, да достави годишњи финансијски извјештај за 2018. годину. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 40,00  100,00 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 40,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 40,00 100,00 
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С обзиром да Српски покрет обнове Републике Српске ни након ургенције није доставио 

годишњи финансијски извјештај, Служба за ревизију је најавила ревизију финансирања 

у просторијама странке. 
 

Током обављања ревизије, дана 07.02.2020. године, странка је годишњи финансијски 

извјештај са свим обрасцима поднијела у електронској форми путем апликације „ФИ 

ЦИК БИХ“.  

 

Ревизијом, осим наведеног, нису утврђена друга кршења одредаба Закона о 

финансирању политичких странака 
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Прилог бр. 2. – Налази ревизије из извјештаја о прегледу финансијских извјештаја 

                            политичких странака за 2018. годину 
 

 

 

1. НЕЗАВИСНИ БЛОК  (Код 2314) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Независни блок се финансирао 

из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Независни блок прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 8. став (4) и члана 12. 

став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) Увидом у програм утрошка финансијских средстава за 2018. годину, који је доставио 

Независни блок уз осталу додатну документацију за 2018. годину, утврђено је да су 

планирани укупни трошкови у износу од 275.700,00 КМ, са сљедећом структуром: 1) 

трошкови режија (електрична енергија, гријање, телефон и интернет) у износу од 

6.000,00 КМ; 2) трошкови пропаганде у износу од 150.000,00 КМ; 3) бруто зараде 

запослених радника у износу од 42.000,00 КМ; 4) таксе у износу од 20.200,00 КМ; 5)  

трошкови закупа пословних простора у износу од 38.000,00 КМ; 6) уговори о дјелу у 

износу од 6.500,00 КМ и 7) остали трошкови у износу од 13.000,00 КМ. 
  
Независни блок је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказао 

укупне расходе у износу од 270.946,64 КМ.  
 

Анализом достављених докумената и програма утрошка финансијских средстава за 

2018. годину који је достављен 05.09.2019. године, утврђено је да је исти сачињен 

ретроактивно и није направљен на начин којим би се обезбиједила потпуна 

транспарентност планираног трошења средстава, као и њихова упоредба са 

оствареним трошковима.   
 

Странка није у свом програму утрошка финансијских средстава планирала све врсте 

трошкова које је имала током 2018. године, као што су: књиговодствене услуге у 

износу од 1.650,00 КМ, трошкове превоза у износу од 1.050,00 КМ и трошкове 

репрезентације у износу од 2.931,05 КМ, док  је трошкове таксе, новчаних казни и 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 14.881,31 10,59 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 83.454,35 59,43 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 41.470,00 29,53 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 600,00  0,42 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 140.405,66  99,97 

II Остали приходи и друго 0,70 0,03 

          Извори финансирања (I+II) 140.406,36  100,00 
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слично планирала у износу од 20.200,00 КМ, а у годишњем финансијском извјештају 

исказала у износу од 22.248,40 КМ, што је за 2.048,00 КМ више од планираног.  
 

Све наведено указује да је Независни блок прекршио одредбе члана 4. став (1) Закона 

о финансирању политичких странка јер није сачинио правовремено програм утрошка 

средстава и није планирао све трошкове по врстама трошкова, односно на начин 

којим би се обезбиједила потпуна транспарентност планираног трошења средстава, 

као и да је финансијска средства утрошио мимо утврђеног програма утрошка 

финансијских средстава за 2018. годину.    

 

b) Независни блок је током 2018. године примио прилоге у износу од 25.000,00 КМ од 

правних лица која су током године имала склопљене уговоре о јавним набавкама са 

органима извршне власти, чија вриједност прелази износ од 10.000,00 КМ, чиме је 

прекршио одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.   
 

(1) Независни блок је примио прилог у износу од 10.000,00 КМ од правног лица „Буљан 

цесте“ д.о.о. Крешево које је у току 2018. године са Градом Зеница склопило уговор 

о набавци и уградњи еластично одбојне ограде за потребе Града Зеница. Према 

подацима које је доставио Град Зеница, актом број: 11-14-3435-8/19 од 27.07.2019. 

године, утврђено је да је вриједност уговора износила 41.496,00 КМ без урачунатог 

ПДВ.   
 

(2) Странка је примила прилог у износу од 10.000,00 КМ од правног лица „ДТQ“ д.о.о. 

Сарајево, које је са Федералним министарством расељених особа и избјеглица 

склопило уговор о јавној набавци услуга чија вриједност прелази 10.000,00 КМ.  

Федерално министарство расељених особа и избјеглица је актом, број: 02-14-953-

1/19 од 01.07.2019. године, доставило Уговор о јавној набавци услуга техничког 

испитивања, на пројектима које имплементира Федерално министарство расељених 

особа и избјеглица, укупне вриједности од 11.267,10 КМ. 
 

(3) Од правног лица „Геотехнос“ д.о.о. Сарајево, Независни блок је примио прилог у 

износу од 5.000,00 КМ које је са Опћином Оџак склопило два уговора о јавним 

набавкама чија укупна вриједност прелази износ од 10.000,00 КМ.  

Опћина Оџак је актом, број: 02-14-510/19 од 26.06.2019. године, доставила уговоре о 

јавним набавкама чији је предмет био „Хидрогеолошка испитивања у мјесној 

заједници Осјечак“, укупне вриједности 7.008,30 КМ са ПДВ и уговор о јавним 

набавкама чији је предмет „Надзор над извођењем радова водоопскрбе Поточани – 

Јошава (фаза ИИ)“ укупне вриједности 6.996,60 КМ са урачунатим ПДВ, што укупно 

износи 14.004,90 КМ са урачунатим ПДВ.  

 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске документације, 

утврђено је да  Независни блок није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају извршио правилну класификацију прихода и расхода, чиме је прекршио 

одредбе члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака. Странка није 

обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину попунила у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака - у 

даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да странка није извршила правилну класификацију 
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прихода, те их није правилно исказала у годишњем финансијском извјештају, чиме је 

прекршила одредбе члана 13., 14. и 19. Правилника.  

 

На основу података које је странка доставила након Прелиминарног извјештаја о 

прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

странка у годишњем финансијском извјештају прилог физичког лица Едина 

Ибришевића у износу од 600,00 КМ исказала у годишњем финансијском извјештају 

као приходе из буџета Опћине Грачаница. 

 

Наиме, физичко лице Един Ибришевић је као независни заступник у Опћини 

Грачаница, средства у износу од 600,00 КМ, која га сљедују као заступника 

преусмјеравао на рачун Независног блока, чији је у међувремену постао и заступник 

у Опћини Грачаница. 

 

(2) Независни блок није у годишњем финансијском извјештају правилно исказао 

расходе, чиме је прекршио одредбе члана 21., 22. и 23. Правилника. 

 

Независни блок је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају 

исказао трошкове закупа пословних простора Централе странке у износу од 37.288,58 

КМ.  

 

- Увидом у уговоре о закупу пословних простора које је користила Централа странке, 

утврђено је да је у странка у Сарајеву у току 2018. године користила просторије 

површине 165 м2, по цијени од 2.310,00 КМ мјесечно, односно 27.720,00 КМ за 

дванаест мјесеци 2018. године. Такође, увидом у уговор о закупу пословног простора 

утврђено је да је Централа странке користила пословни простор и у Мостару површине 

15 м2, по цијени од 210,60 КМ мјесечно, односно 1.895,40 КМ за девет мјесеци.  

На основу наведеног, утврђено је да су трошкови закупа пословних простора које је 

користила Централа странке у Сарајеву и Мостару током 2018. године износили 

29.615,40 КМ. 

 

- Служба за ревизију је утврдила да је странка током предизборне кампање имала и 

трошкове закупа сала и дворана за организацију скупова и промоцију странке у 

укупном износу од 7.673,18 КМ, које је требала исказати у обрасцу 4.2 (трошкови 

пропаганде) годишњег финансијског извјештаја. 

 

d) Независни блок није отворио намјенски рачун за финансирање кампање током Опћих 

избора 2018. године. 
 

Независни блок није отворио намјенски рачун за финансирање кампање, па је тиме 

све трансакције које су се десиле током 2018. године укључујући и трансакције које 

су везане за кампању, вршио преко главног и јединог рачуна странке, број: 

3387302200406198 код УниЦредит банке који је активан од 04.12.2017. године као 

главни рачун. 
 

Странка је у пријави за овјеру политичке странке за учешће на Опћим изборима 2018. 

године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
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Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Опћим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број: 29/18), Централна 

изборна комисија БиХ прописала је форму и садржај пријаве за овјеру политичких 

субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру пријаве за учешће на 

изборима уплате са свог трансакцијског рачуна који ће се намјенски користити за 

изборну кампању током Опћих избора 2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Независни блок је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могао потрошити 2.565.919,55 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају 

исказала трошкове кампање износу од 155.681,98 КМ.   

 

 

2. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА „НАША СТРАНКА“ (Код 877) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Политичка 

организација грађана „Наша странка“ се финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Политичка организација грађана „Наша странка“ прекршила одредбе члана 4. 

став (1), члана 6. став (5), члана 11. став (1) и члана 12. Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

a) Увидом у Програм утрошка средстава за 2018. годину који је доставила Политичка 

организација грађана „Наша странка“, утврђено је да је странка планирала расходе у 

укупном износу од 666.800,00 КМ.  
 

Политичка организација грађана „Наша странка“ је у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину исказала укупне расходе у износу од 690.565,47 КМ.   
 

Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 77.578,30 КМ утрошила мимо свог програма 

утрошка средстава за 2018. годину, како слиједи:  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 8.291,00 1,45 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 51.053,37 8,93 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 3.300,00 0,58 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 2.304,00 0,40 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 505.688,83 88,44 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 570.637,20 99,79 

II Остали приходи и друго 1.180,48 0,21 

          Извори финансирања (I+II) 571.817,68 100,00 
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- Странка није у Програму утрошка средстава за 2018. годину планирала трошкове 

гријања, трошкове дневница и службених путовања, трошкове ситног инвентара и 

ауто гума, трошкове рекламе и пропаганде  и трошкове репрезентације. Према 

подацима из финансијског извјештаја, странка је у току године остварила трошкове 

гријања у износу од 7.458,04 КМ, трошкове дневница и службених путовања у износу 

од 1.403,20 КМ, трошкове ситног инвентара и ауто гума у износу од 146,02 КМ, 

трошкове рекламе и пропаганде у износу од 710,18 КМ и трошкове репрезентације у 

износу од 4.268,89 КМ.;   
 

- Странка је трошкове бруто плата планирала у износу од 82.650,00 КМ, док су исти 

остварени у износу од 87.411,29 КМ;  
 

- У програму утрошка средстава планирани су трошкови поштарине и интернет услуга 

у износу од 5.500,00 КМ, док су исти остварени у износу од 5.787,89 КМ;  
 

- Тошкови закупнине пословних просторија планирани су у износу од 73.320,00 КМ, а 

остварени су у износу од 75.430,00 КМ;   
 

- Странка је планиране трошкове графичких услуга прекорачила за 142,56 КМ. 

Странка је у програму утрошка средстава трошкове графичких услуга планирала у 

износу од 2.000,00 КМ, док је исте остварила у износу од 2.142,56 КМ; и 
 

- трошкови изборне кампање за Опште изборе 2018. године планирани су у укупном 

износу од 255.000,00 КМ, док су у ову сврху остварени трошкови у износу од 

306.865,71 КМ.   

 

С обзиром да је странка финансијска средства утрошила мимо утврђеног Програма 

утрошка финансијских средстава за 2018. годину, прекршене су одредбе члана 4. став 

(1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1610000070170005 код Раиффесен 

банке, утврђено је да су на овај рачун поред средстава из буџета Кантона Сарајево за 

рад Наше странке, уплаћена и средства по захтјеву парламентарне групе „Одговор“ у 

укупном износу 45.820,86 КМ.  
 

Дана 13.12.2017. године, два физичка лица-самостални заступници у Кантону 

Сарајево, Марио Вукасовић и Неира Диздаревић који чине парламентарну групу 

„Одговор“, обавијестили су Скупштину Кантона Сарајево да се средства која 

припадају овој парламентарној групи уплаћују на трансакцијски рачун Наше странке.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, обавјештење од 13.12.2017. године и акт 

Скупштине Кантона Сарајево, утврђено је да средства која су уплаћена у износу од 

45.820,86 КМ представљају прилоге физичких лица-самосталних заступника у 

Кантону Сарајево, Мариа Вукасовића и Неире Диздаревић. 
 

На основу наведеног, утврђено је да је Марио Вукасовић странци дао прилоге у 

укупном износу од 22.910,43 КМ, те да је Неира Диздаревић, текође, странци дала 

прилоге у укупном износу од 22.910,43 КМ.   
 

У очитовању на Прелиминарни извјештај о прегледу годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину, странка је навела да су Марио Вукасовић и Неира 

Диздаревић у 2018. години били чланови Наше странке, те да су платили чланарину 

за 2018. годину и то: Марио Вукасовић чланарину у износу од 50,00 КМ, а Неира 

Диздаревић чланарину у износу од 24,00 КМ, те је доставила доказе о уплати. 
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Имајући у виду горе наведено и одредбе члана 6. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака, утврђено је да је Политичка организација грађана „Наша 

странка“ примила прилоге физичких лица који су већи од дозвољеног лимита за 

укупно 15.968,86 КМ.  

 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину утврђено је да 

Политичка организација грађана „Наша странка“ није водила потпуне и правилне 

евиденције пословању готовим новцем и  обавезама и није попунила обрасце 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у складу са одредбама 

Правилника, чиме је  прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (4) Закона 

о финансирању политичких странака.  

 

(1) Увидом у изводе са трансакцијског рачуна број: 1610000070170005 утврђено је да 

су на овај рачун уплаћене прикупљене  чланарине и донације у укупном износу од 

366,00 КМ, а које нису евидентиране у благајни Централе и ОО Какањ.  
 

Дана 23.01.2018. године извршена је уплата прикупљене  чланарине у укупном 

износу од 244,00 КМ. Увидом у достављену спецификацију утврђено је да је 

чланарина прикупљена од пет (5) чланова странке у појединачним износима од 24,00 

КМ до 60,00 КМ, али да новац није евидентиран у благајни странке.  

Исто тако, дана 31.01.2018. године, извршен је полог прикупљених чланарина у 

износу од 122,00 КМ, те дана 01.11.2018. године уплата чланарина и донација у 

износу од 169,00 КМ, које је према подацима из извода прикупила ОО Какањ. 

Странка у пословним књигама нема евидентирану благајну овог одбора, тако да 

нема ни евиденцију о чланаринама прикупљеним у готовом новцу.  

 

(2) Странка у обрасцу 5 (обавезе) годишњег финансијског извјештају није исказала 

тачне податке о обавезама према добављачу „Wоркер” д.о.о. Сарајево, чиме је 

прекршила одредбе члана 24. Правилника.  
 

У пословним књигама и обрасцу 5 финансијског извјештаја странка је исказала 

обавезе према добављачу „Wоркер” д.о.о. Сарајево у износу од 1.521,22 КМ, док 

према подацима из Извода отворених ставки на дан 31.12.2018. године, странка 

према овом правном лицу нема обавезе. Странка је у току 2019. године извршила 

усаглашавање обавеза да добављачем, те је обавезу у износу од 1.521,22 КМ 

искњижила у корист прихода 2019. године.  

 

(3) Политичка организација грађана „Наша странка“ је у складу са одредбом члана 12. 

став (2) Закона о финансирању политичких странака имала обавезу да у годишњи 

финансијски извјештај укључи користи остварене од активности Фондације Борис 

Дивковић, која је повезана са политичком странком.  
 

Политичка организација грађана „Наша странка“ и Фондација Борис Дивковић су 

као закупци заједнички закључили Анекс уговора о закупу пословног простора у 

Сарајеву, у улици Бранилаца Сарајева број 5. Увидом у Анекс уговора о закупу 

пословног простора и евиденције странке о наплаћеној чланарини, утврђено је да је 

извршна директорица Фондације Борис Дивковић у току 2018. године била и 

чланица странке, те је платила чланарину.  

Такође, на основу података из извјештаја о прегледу гдоишњих финансијских 

извјештаја за 2016. и 2017. годину, утврђено је да су на радионицама које су одржане 

у оквиру пројеката које је проводила Фондација Борис Дивковић присуствовали 

само чланови Наше странке, те да су на њима креирани програми битни за 
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политички ангажман чланова ове странке, што указује на повезаност странке и 

Фондације Борис Дивковић. 
 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Политичка организација грађана 

„Наша странка“ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 2.225.822,69 КМ. Политичка 

странка је у финансијском извјештају исказала трошкове кампање у износу од 306.865,71 

КМ.  
 

3. СТРАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ (Код 004)  
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка за Босну и Херцеговину 

финансирала се из сљедећих извора: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка за Босну и Херцеговину прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став 

(4), члан 6. став (2), члана 8. став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (4) 

и став (5) Закона о финансирању политичких странака.  
 

a) У Плану утрошка средстава за 2018. годину, који је доставила Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине, Странка за Босну и Херцеговину планирала је укупне 

трошкове у износу од 441.830,00 КМ.  

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја странка је остварила расходе 

у укупном износу од 498.119,33 КМ, што указује на чињеницу да је странка остварила 

трошкове у већем износу за 56.289,33 КМ у односу на планиране.  
 

Поред наведеног, анализом структуре исказаних трошкова на обрасцу 4.1 (режијско-

административни и остали трошкови) и Плана утрошка средстава за 2018. годину, 

утврђено је да је странка поједине категорије трошкова остварила у већем износу у 

односу на планиране за укупно 80.147,48 КМ, како слиједи:   

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 10.213,00 2,55 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 10.242,10 2,55 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 7.900,00 1,97 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,08 0,00 

5. 

Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д 

) 

0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 372.785,16 92,93 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 401.140,34 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 401.140,34 100,00 
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- Трошкове услуга планирала је у износу од 175.000,00 КМ, а исте је остварила у износу 

од 223.983,78 КМ,  што је више од плана за 48.983,78 КМ;   
 

- Финансијске расходе је прекорачила за 24.450,40 КМ. Странка је финансијске 

расходе планирала у износу од 2.300,00 КМ, а исте је остварила у износу од 26.750,40 

КМ; и   
 

- Странка је путне трошкове планирала у износу од 4.250,00 КМ, док је исте остварила 

у износу од 10.963,30 КМ, односно прекорачила је планиране трошкове за 6.713,30 

КМ.  
 

С обзиром да Странка за Босну и Херцеговину није финансијска средства утрошила 

у складу са Планом утрошка средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 

4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да странка у пословним 

књигама и годишњем финансијском извјештају није пријавила неновчане донације, 

које су остварили  њени нижи организациони дијелови кориштењем пословних 

простора без накнаде, чиме је  прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

- Увидом у акт Општине Сребреница број: 03-07-6-426-1/19 од 08.05.2019. године, 

утврђено је да је Опћински одбор СБиХ Сребреница, користио простор у власништву 

Општине Сребреница у 2018. години, површине 15,51 м², без накнаде.  
 

- На основу акта Опћине Јабланица, број: 03-07-6-426-1/19 од 14.06.2019. године, 

утврђено је да је Опћински одбор СБиХ Јабланица бесплатно користио простор 

Опћине Јабланица, површине 21,15 м². 
 

Странка за Босну и Херцеговину је кориштењем пословних простора у власништву 

опћина, без плаћања закупнине, примила неновчане донације, које је у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака и 

Законом о финансирању политичких странака имала обавезу да евидентира у 

пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  

 

- Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да 

Странка за Босну и Херцеговину није пријавиле донације физичких лица у укупном 

износу од 450,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна ОО СБиХ Кладањ број: 

1321102014596495 код НЛБ банке, утврђене су уплате паушала од физичких лица у 

износу од 450,00 КМ.   
  

С обзиром да прилози физичких лица нису уплаћени на трансакцијски рачун 

Централе странке, странка је прекршила и одредби члана 6. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

- Странка за Босну и Херцеговину је у годишњем финансијском извјештају исказала 

прилоге физичких лица у износу од 10.242,10 КМ. Контролом трансакцијског рачуна 

Централе странке, утврђено је да су на овај рачун уплаћени прилози физичких лица 

у износу од 7.450,00 КМ, тј. прилози у износу од 2.792,10 КМ нису уплаћени на 
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трансакцијски рачун Централе странке, што је супротно одредби члана 6. став (2) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

Поред наведеног, ни донације правних лица који су примили организациони дијелови 

странке у укупном износу од 7.900,00 КМ, нису уплаћене на трансакцијски рачун 

Централе странке, што је, такође, супротно одредби члана 6. став (2)  Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

c) Служба за ревизију је утврдила да је Странка за Босну и Херцеговину примила 

прилоге у укупном износу од 3.300,00 КМ од пет правних лица, која су имала 

склопљене уговоре о јавним набавкама роба, услуга и радова са органима извршне 

власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини чија је вриједност већа од 10.000,00 

КМ, чиме су прекршене одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

Странка за БиХ је примила прилоге од сљедећих правних лица:  „АС“ д.о.о. Јелах 

Тешањ  у износу од 1.000,00 КМ, „Тргошпед“ д.о.о. Какањ у износу од 500,00 КМ, 

„ДСМ Траде“ д.о.о Какањ у износу од 500,00 КМ, „Делта Петрол“ до.о. Какањ у 

износу од 300,00 КМ и „Бијелић Градње“ д.о.о Брчко у износу од 1.000,00 КМ.  
 

- На основу података које је доставила Федерална дирекција робних резерви, утврђено 

је да је правно лице „АС“ д.о.о Јелах Тешањ током 2018. године имало склопљен 

Купопродајни уговор о јавној набавци роба са Федералном дирекцијом робних 

резерви, у вриједности од 77.000,00 КМ. 
 

- Увидом у податке које је доставила Опћина Какањ, утврђено је да је правно лице 

„Тргошпед“ д.о.о Какањ у току 2018. године имало више склопљених уговора о 

јавним набавкама радова и роба са Опћином Какањ, чије појединачни износи прелазе 

вриједности од 10.000,00 КМ. 
 

- Према подацима које је доставило Министарство за правосуђе и управу Зеничко-

добојског кантона, правно лице „ДСМ Траде“ д.о.о Какањ је током 2018. године 

имало склопљен Купопродајни уговор о јавној набавци, испоруци и монтажи 

канцеларијског материјала, број: 06-14-9749/18 од  12.06.2018. године, у врједности 

од 17.535,32 КМ. 
 

- Увидом у податке које је доставило Министарство одбране Босне и Херцеговине, 

утврђено је да је правно лице „Делта Петрол“ д.о.о Какањ имало склопљен Оквирни 

споразум и Уговор о набавци услуга сервисирања, одржавања и баждарења 

бензинских црпки и терминала за складиштење са Министарством.  
 

- Правно лице „Бијелић Градња“ д.о.о Брчко је током 2018. године имало склопљен 

Уговор о извођењу радова, изградњи објекта  дјечијег вртића у насељу Илићка са 

Брчко Дистриктом БиХ (Канцеларија за управљање јавном имовином), вриједности 

1.041.271,57 КМ. 

 

d) Прегледом  годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Странка за Босну и 

Херцеговину није, у складу са рачуноводственим прописима и одредбама Закона о 

финансирању политичких странака, водила пословне књиге, није успоставила, 

потпуне и тачне евиденције о промету путем трансакцијских рачуна, приходима, 

расходима и обавезама странке, није исказала све трансакцијске рачуне, није 

доставила сву тражену додатну документацију и није обрасце годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину попунила у складу са Правилником о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: 



 

112 

 

Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (4) 

и став (5) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) У финансијском извјештају на обрасцу 2. (преглед промета свих трансакцијских 

рачуна политичке странке),  Странка за Босну и Херцеговину није исказала 

четрнаест трансакцијских рачуна (од којих шест активних, седам блокираних и један 

рачун угашен у току 2018. године), није исказала промет за тринаест трансакцијских 

рачуна, док је промет трансакцијских рачуна Централе странке и ОО СБиХ Бреза 

исказан погрешно, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.  
 

1. Увидом у податке из Извјештаја о рачунима правних лица Централне банке БиХ, 

утврђено је да странка на обрасцу 2. финансијског извјештаја није исказала активне 

трансакцијске рачуне, како слиједи: рачуне број: 29010045002 и 29010045001 код 

УниЦредит банк ад Бања Лука;  рачуне број: 5540080001128818 и 5540110001116740 

код Павловић Интернатионал Банк Бијељина; рачун број: 1321102014596495 код 

НЛБ банке дд Сарајево; и рачун број: 1321500310137404 код НЛБ Тузланске банке. 
 

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна ОО СБИХ Кладањ број: 

1321102014596495 код НЛБ банке дд Сарајево, утврђено је да странка на дан 

01.01.2018. године није имала средстава на овом рачуну, да је промет улаза износио 

12.657,69 КМ, промет излаза 12.642,19 КМ, а стање на дан 31.12.2018. године 15,50 

КМ. 

На основу података које је доставио Град Сребреник, актом број: 02-14-130/19 од 

25.10.2019. годинем, утврђено је да су на трансакцијски рачун број: 

1321500310137404 код НЛБ Тузланске банке уплаћена средства из буџета Опћине 

Сребреник у износу од 5.308,57 КМ 
 

 

2. Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала сљедеће трансакцијске 

рачуне који су блокирани: рачуне број: 3389002206020861, 5513031129116253, 

5510040001110338 и 5510010001160731 код УниЦредит Банк ад Бања Лука; рачун 

број: 1610000016480214 код Раиффеисен банк дд Сарајево; рачун број: 

3060150000408381 код Аддико банк дд Сарајево; и рачун број: 1415455320004081 код 

Босна банк Интернатионал дд Сарајево. 
 

 

Такође, странка није исказала ни трансакцијски рачун број: 1610000016480796 отворен 

код Раиффеисен банк дд Сарајево, а који је према подацима из Извјештаја о рачунима 

правних лица Централне банке БиХ угашен 26.06.2018. године. 
 

 

3. Странка за Босну и Херцеговину на обрасцу 2 није исказала правилан промет улаза, 

излаза и стања на дан 31.12.2018. године на трансакцијском рачуну Централе странке 

и ОО СБиХ Бреза.   
 

- Странка је на обрасцу 2 исказала промет улаза на трансакцијском рачуну Централе 

странке број: 1610000016480020 код Раиффеисен банке у износу од 343.226,57 КМ, 

промет излаза у износу од 343.228,45 КМ, те да на на дан 31.12.2018. године није 

имала новчаних средстава на овом рачуну. Контролом промета извода са 

трансакцијског рачуна, утврђено је да је промет улаза износио 343.221,57 КМ, промет 

излаза 342.647,70 КМ, а стање на дан 31.12.2018. године 575,75 КМ. 
 

- У годишњем финансијском извјештају странка је исказала сљедеће податке о стању 

и промету путем трансакцијског рачуна ОО СБиХ Бреза број: 3389002209914150 код 

Уницредит банке:  почетно стање на дан 01.01.2018. године у износу од 1.923,96 КМ, 

промет улаза у износу од 0,00 КМ, промет излаза у износу од 1.923,96 КМ и стање на 
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дан 31.12.2018. године 0,00 КМ. Контролом промета извода са трансакцијског рачуна 

ОО СБиХ Бреза, утврђено је да је почетно стање на дан 01.01.2018. године износило 

1.923,96 КМ, промет улаза износио 1.750,04 КМ, промет излаза 3.674,00 КМ, а да 

странка на овом рачуну на дан 31.12.2018. године није имала новчаних средстава.  

 

(2) Прегледом 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 

01.01.-31.12.2018. године.  
 

Странка за Босну и Херцеговину је у годишњем финансијском извјештају, исказала 

укупне приходе у износу од 401.140,34 КМ и укупне расходе у износу од 498.119,33 

КМ, док је у Завршном рачуну странке-консолидованом билансу успјеха за период 

01.01.-31.12.2018. године, исказала укупне приходе у износу од 412.217,00 КМ и 

укупне расходе у износу од 408.870,000 КМ.  

 

(3) На обрасцу 3-а (прилози физичких лица) финансијског извјештаја странка није 

исказала прилоге физичких лица у укупном износу од 450,00 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 13. и 14. Правилника.  

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна ОО СБиХ Кладањ број: 

1321102014596495 код НЛБ Тузланске банке, утврђене су уплате паушала од 

физичких лица у укупном износу од 450,00 КМ.  
 

(4) На обрасцу 3-б (прилози правних лица) странка је умјесто назива правног лица-

донатора за ОО СБИХ ДЦ Брчко, уписала уписала „Н.Н.“, чиме је прекршила одредбе 

члана 15. Правилника. 
 

Наиме, странка је у обрасцу 3-б за ОО СБИХ ДЦ Брчко навела да је донатор „Н.Н.“ 

странци дао прилог у износу од 1.000,00 КМ. Увидом у извод број 24 са 

трансакцијског рачуна број: 1011210000218179 код Привредне банке Сарајево, 

утврђено је да је прилог у износу од 1.000,00 КМ уплатило правно лице „Бијелић 

Градња“ д.о.о Брчко.  
 

(5) Странка за Босну и Херцеговину у финансијском извјештају није исказала неновчане 

донације по основу кориштења пословних простора, без накнаде, које су странци 

додијелиле опћине Сребреница и Јабланица, чиме је чиме је прекршила одредбе 

члана 13.  и члана 18. Правилника.  
 

(6) На основу доказа који су доставили органи извршне власти из чијих буџета је 

финансирана политичка странка и достављених извода са трансакцијских рачуна 

странке, утврђено је да странка није у годишњем финансијском извјештају правилно 

исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбама члана 13.  и члана 19. 

Правилника. 
 

- Странка за Босну и Херцеговину је приходе из буџета Опћине Илиџа исказала у 

мањем износу од остварених за 1.153,14 КМ и Опћине Кључ мање за 100,00 КМ, 

односно укупно мање за  1.253,14 КМ. 
 

На основу података које је доставила Опћина Илиџа, утврђено је да су Странци за 

Босну и Херцеговину у 2018. години из буџета опћине исплаћена средства у износу 

од 5.289,60 КМ. Странка је у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја исказала приход у 

износу од 4.136,46 КМ, односно мањи од оствареног за износ од 1.153,14 КМ.  
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Према подацима из достављеног акта Опћине Илиџа, разлику чине трошкови закупа 

пословних просторија Опћине који користи странка као и трошкови телефона. 
 

Увидом у акт Опћине Кључ, утврђено је да су Странци за Босну и Херцеговину у 

2018. години исплаћена средства из буџета ове опћине у износу од 1.844,14 КМ. 

Странка за Босну и Херцеговину је у обрасцу 3-ф исказала приходе у износу од 

1.744,12 КМ, што је за 100,00 КМ мање од оствареног. 
 

- На обрасцу 3-ф (приходи из буџета) странка није исказала средства из буџета Опћине 

Сански Мост у износу од 8.624,00 КМ, Опћине Тешањ у износу од 12.026,58 КМ, 

Опћине Доњи Вакуф у износу од 392,84 КМ и Града Добоја у износу од 683,00 КМ, 

односно укупно 21.726,42 КМ. 
 

- Странка у финансијском извјештају није исказала средства из буџета Републике 

Српске у износу од 12.000,00 КМ, чиме је и укупне приходе исказала мање за 

наведени износ.  
 

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна Клуба посланика СБиХ-ФБиХ 

број: 1610000016480505 код Раиффесен банке, утврђене су уплате са рачуна Странке 

демократске акције, а по основу расподјеле средстава које је коалиција Домовина 

примила из буџета Републике Српске, у износу од 12.000,00 КМ. Странка је наведене 

уплате евидентирала у главној књизи Централе странке на аналитичком конту 4115-

Пренос остали.  
 

- Странка за Босну и Херцеговину је у обрасцима 3-ф годишњег финансијског 

извјештаја  исказала приходе из буџета Опћине Бреза у износу од 1.936,96 КМ и 

Опћине Кладањ у износу од 3.950,00 КМ.  

Према подацима које су доставиле опћине Бреза и Кладањ, странка у току 2018. 

године није примила средства из буџета ових опћина. Такође, контролом промета 

извода са трансакцијског рачуна ОС СБиХ Бреза број: 3389002209914150 код 

Уницредит банке и трансакцијског рачуна ОС СБиХ Кладањ број: 1321102014596495 

код НЛБ банке, утврђено је да није било уплата средстава из буџета наведених 

опћина, што указује да је странка исказала приходе које није остварила. 

 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала приходе из буџета Опћине 

Градачац у износу од 1.323,00 КМ и приходе из буџета Опћине Сапна у износу од 

230,00 КМ. Увидом у податке које су доставиле опћине Градачац и Сапна, утврђено 

је да Странка за Босну и Херцеговину из буџета опћина Градачац и Сапна у 2018. 

године није примила средства.   
 

- Странка за Босну и Херцеговину је у финансијском извјештају исказала средства из 

буџета у већем износу за 12.824,38 КМ, и то: Опћина Добој-Југ за 1.638,98 КМ, 

Опћине Завидовићи за 577,50 КМ, Босанско-подрињски кантон за 3.010,80 КМ, 

Зеничко-добојски кантон 4.785,67 КМ, Град Сребреник за 1.491,43 КМ и Опћина 

Челић за 1.320,00 КМ. 

 

(7) Прегледом годишњег финансијског извјештаја 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, чиме је прекршила одредбе 

члана 21., 22. и 23. Правилника.  
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- У финансијском извјештају странка је трошкове закупнина пословних простора 

исказала у мањем износу од остварених за 20.614,65 КМ, чиме су и укупни расходи 

странке исказани мањи за исти износ.  
 

1. Прегледом уговора о закупу пословних простора странке утврђено је да Странка за 

Босну и Херцеговину у годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове 

закупа пословних простора у укупном износу од 14.520,00 КМ, како слиједи: КВ 

СБиХ Тузла у износу од 2.400,00 КМ, КВ СБиХ Мостар у износу од 3.600,00 КМ, КВ 

СБиХ Бихаћ у износу од 600,00 КМ и за ОС СБиХ Центар Сарајево у износу од 

7.920,00 КМ.  
 

2. У финансијском извјештају странка није исказала трошкове закупнина које користи 

по основу уговора о закупу са опћинама Сански Мост у износу од 312,00 КМ, Јајце 

у износу од 648,84 КМ, Теслић у износу од 164,76 КМ, Калесија у износу од 144,00 

КМ, Доњи Вакуф у износу од 1.200,00 КМ, Илиџа у износу од 336,00 КМ, Добој у 

износу од 113,64 КМ и Живинице у 583,56 КМ, што укупно износи 3.502,80 КМ. 
 

3. Странка за Босну и Херцеговину у финансијском извјештају исказала је трошкове 

закупа у мањем износу од остварених за сљедеће организационе дијелове: ОС СБиХ 

Добој –Исток  за 300,00 КМ, ОС СБиХ Тешањ за 260,00 КМ, ОС СБиХ Какањ за 

968,39 КМ, ОС СБиХ Коњиц за 237,46 КМ и КВ СБиХ Зеница за 826,00 КМ, односно 

укупно мање за 2.591,85 КМ.  
 

С обзиром да странка није исказала све трошкове закупа, тако ни обавезе према 

закуподавцима нису исказане у годишњем финансијском извјештају, што је супротно 

одредбама члана 24. Правилника. 
 

- Странка у финансијском извјештају није исказала трошкове закупа пословних 

простора који су јој додијељени на кориштење без накнаде од стране опћина 

Сребреница и Јабланица.  

 

(8) Прегледом и контролом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да странка 

није успоставила и водила правилне евиденције о обавезама и није у обрасцу 5 

(обавезе политичке странке) исказала тачне податке о обавезама, чиме су прекршене 

одредбе члана 24. Правилника. 

У годишњем финансијском извјештају на обрасцу 5 (Обавезе политичке странке) 

странка је исказала обавезе на дан 31.12.2018. године у износу од 298.116,00 КМ, што 

не одговара подацима из Завршног рачуна. У Завршном рачуну - Консолидованом 

Билансу стања, странка је евидентирала обавезе на дан 31.12.2018. године у износу 

од 330.484,00 КМ.  
 

Служба за ревизију је утврдила да је странка супротно одредбама члана 24. став (1) 

тачка б) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака 

исказала обавезе према добављачима у износу од 45.653,73 КМ без навођења назива 

повјериоца или обавезе, као и остале обавезе у износу од 13.979,38 КМ без навођења 

назива обавезе.  
 

Поред наведеног утврђено је и сљедеће: 
 

- Увидом у Споразумни раскид уговора о закупу пословних просторија од 24.10.2018. 

године,  утврђено је да Странка за Босну и Херцеговину на дан 30.09.2018. године 

има неизмирен дуг по основу закупнине према Опћини Центар Сарајево у износу од 
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6.718,18 КМ. Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове 

закупа, нити обавезе по истом основу.  
 

- На основу података из службених евиденција Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине, утврђено је да странка није у годишњем финансијском извјештају за 

2018. годину исказала обавезе по основу неплаћене казне у износу од 1.000,00 КМ. 

Увидом у Одлуку број: 03-07-6-331/17 од 06.12.2017. године утврђено је да је странци 

због кршења одредаба Закона о финансирању политичких странака изречана новчана 

казна у износу од 1.000,00 КМ, те да исту странка није измирила.   
   
(9) Дана 05.08.2019. године, Централна изборна комисија БиХ је странци упутила Захтјев 

за достављање додатне документације за 2018. годину, број: 03-07-6-327-22/19, којим 

је од странке затражено да достави: Бруто биланс СБиХ на дан 31.12.2018. године, 

Главну књигу са комплетним аналитичким евиденцијама за период 01.01.- 31.12. 

2018. године, документацију о кориштењу пословних простора у 2018. години, за све 

организационе дијелове политичке странке (доказе о власништву над некретнинама, 

уговоре о закупу, одлуке или изјаве), копију издатих потврда о примљеним 

прилозима физичких лица који су исказани на обрасцима 3-а, копију издатих потврда 

о прилозима правних лица који су исказани на обрасцу 3-б, уговоре о кредитима и 

позајмицама, копије извода са трансакцијских рачуна СБиХ за период 01.01.-

31.12.2018. године број: 1610000016480020 и 1610000016480505 код “Раиффеисен 

банк“ д.д. и Изводе отворених ставки на дан 31.12.2018. године за добављаче: 

„Натрон“ Маглај и Град Зеница.  
 

Дана 21.10.2019. године, странци је упућен и Захтјев за достављање документације за 

2018. годину, број: 03-07-6-327-34/19 којим је од странке тражено да достави копије 

извода за: ОО СБиХ Бреза трансакцијски рачун број: 3389002209914150 код 

Уницредит банке, ОС СБиХ Сапна трансакцијски рачун број: 1322900311134494 код 

НЛБ банке и изводе са рачуна на који су уплаћена средства из буџета Опћине Кладањ.  

 

 

 

С обзиром да странка није поступила у складу са захтјевима Централне изборне 

комисије БиХ, односно није доставила главну књигу за ниво странке и копије извода 

за ОС СБиХ Сапна трансакцијски рачун број: 1322900311134494 код НЛБ банке, 

прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка за Босну и Херцеговину је 

за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 2.450.669,90 КМ. Политичка странка је у финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање у износу од 52.180,06 КМ. 
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4. ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ   (Код 461) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократски народни савез се 

финансирао из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Демократски народни савез прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 8. став (1) и 

(4), члана  11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких 

странака. 

 

a) Демократски народни савез у пословним књигама и у финансијском извјештају није 

исказао неновчане донације. 
 

(1)  Странка је остварила донације по основу бесплатног наступа извођача на 

предизборним скуповима у Бањој Луци (наступ трубача) и Крупи на Врбасу 

(музички програм), чиме је прекршио одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави 

финансијску документацију тј. рачуне који се, између осталог, односе на одржане 

предизборне скупове у Бањој Луци са наступом трубача и Крупи на Врбасу са 

музиком уживо, странка није доставила рачуне, нити неки други финансијски 

документ, већ објашњење да су наведени учесници наступали, односно били дио 

програма, те да странка није финансирала наведене учеснике.      
 

Ангажовањем наведених учесника на предизборним скуповима, без плаћања 

накнаде за њихов наступ, странка је примила неновчане донације, коју је у складу са 

одредбама из члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака имала 

обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину.  
  

(2) Демократски народни савез је у 2018. години примио неновчану донацију Спортске 

дворане „Славија“, те исту није евидентирао у својим пословним књигама, чиме је 

прекршио одредбе члана 5. став (4) и 8. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 63.513,00 6,87 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 205.382,00 22,23 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 4.350,00 0,47 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 2.450,00 0,27 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 637.323,00 68,97 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 913.018,00 98,81 

II Остали приходи и друго 11.021,00 1,19 

          Извори финансирања (I+II) 924.039,00 100,00 
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У предизборној кампањи странка је дана 18.09.2018. године одржала предизборни 

скуп у Спортској дворани „Славија“ у Источном Новом Сарајеву. 

За наведени скуп странка нема финансијску документацију, нити је платила правном 

лицу накнаду за кориштење простора, те је тиме остварила неновчану донацију. 
 

С обзиром да је Спортска дворана „Славија“ у власништву Општине Источно Ново 

Сарајево, странка је неплаћањем накнаде за кориштење дворане остварила 

неновчану донацију која је забрањена Законом о финансирању политичких странака. 
 

Странка у пословним књигама није евидентирала неновчану донацију Спортске 

дворане „Славија“.  
 

(3) На основу обављеног прегледа финансијског извјештаја, утврђено је да је 

Демократски народни савез примио прилог правног лица „Станишић“ д.о.о. у износу 

од 4.350,00 КМ и неновчану донацију од правног лица „Брчко гас“ д.о.о. у износу од 

1.250,00 КМ.  
 

С обзиром да су наведена правна лица у 2018. години склопила уговоре о јавним 

набавкама роба, услуга и радова са органима извршне власти на свим нивоима у 

Босни и Херцеговини чија је вриједост већа од 10.000,00 КМ, странка је остварила 

забрањене прилоге у укупном износу од 5.600,00 КМ, чиме је прекршила одредбе 

члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Увидом у податке које је доставила Влада Брчко Дистрикта, утврђено је да је Влада 

Брчко Дистрикта током 2018. године имала склопљене уговоре са правним лицем 

„Брчко гас“ д.о.о. о јавној набавци путничких моторних возила, укупне вриједности 

629.953,00 КМ.  
  

- Према подацима које је доставила Општина Пале, правно лице “Станишић“ д.о.о. је 

током 2018. године имало склопљен уговор о јавној набавци, који се односи на 

пружање услуга из реконструкције и одржавања путева и објеката општине Пале чија 

је укупна вриједност  337.328,11 КМ.  
 

b) На основу финансијског извјештаја и финансијске документације коју је доставила 

политичка странка, утврђено је да странка није водила пословне књиге у складу са 

рачуноводственим прописима, није успоставила потпуне и тачне евиденције о својим 

приходима и расходима годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин 

како је прописала Централна изборна комисија БиХ, чиме је прекршила одредбе 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

(1) Прегледом документације утврђено је да странка није успоставила правовремене 

евиденције у пословним књигама.  

Увидом у финансијску документацију и пословне књиге странке утврђено је да је 

странка остварила неновчане донације по основу бесплатног наступа извођача на 

предизборним скуповима у Бањој Луци и Крупи на Уни, те кориштења Спортске 

дворане „Славија“ за предизборни скуп у Источном Сарајеву у 2018. години које није 

правовремено евидентирала у својим пословним књигама. 
 

Такође, наведене неновчане донације странка није исказала на обрасцу 3-е 

(неновчане донације) и 3. (извори финансирања) и расходе у обрасцима 4. (укупни 

расходи политичке странке) и 4.2 (Трошкови пропаганде) финансијског извјештаја, 

чиме је прекршила одредбе члана 13., 18., 21. и 23. Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака (у даљем  тексту: Правилник).  
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(2) У финансијском извјештају странка није пријавила организациону структуру у 

складу са чланом 10. Правилника. 
 

Увидом у апликацију за подношење финансијских извјештаја ФИ ЦИК БиХ 

утврђено је да је странка у обрасцу 1-1 финансијског извјештаја унијела податке за 

све нивое организовања (главни одбор, општинске и друге организације), док је у 

обрасцу 1-1 годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину који је доставила 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине исказала само податке за Главни 

одбор ДНС-а и пет градских одбора: Градски одбор ДНС-а Приједор, Градски одбор 

ДНС-а Бања Лука, Градски одбор ДНС-а Бијељина, Градски одбор ДНС-а Добој и 

Градски одбор ДНС-а Зворник. 
 

Такође, странка је у финансијском извјештају у обрасцима 4.1 (Режијско-

административни и остали трошкови) исказала трошкове закупа својих општих 

одбора у оквиру Главног одбора и пет градских одбора, чиме је прекршила одредбе 

члана 22. Правилника. 
 

(3) У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) странка није адекватно 

исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника. 
 

- Странка је у финансијском извјештају, у оквиру прихода из буџета исказала приход 

из буџета Републике Српске у износу од 375.480,42 КМ.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је странка уплату од 

паушала делегата Вијећа народа Републике Српске у износу од 780,00 КМ исказала 

као приход из буџета Републике Српске, те тиме приходе из буџета увећала за 

наведени износ.  
 

У складу са одредбама члана 14. Правилника, странка је уплату у износу од 780,00 

КМ од паушала делегата Трифуновића из Вијећа народа Републике Српске требала 

исказати у обрасцу 3-а (Прилози физичких лица), а не као приход из буџета у обрасцу 

3-ф.  

 

- Странка је средства уплаћена из буџета Града Источно Сарајево у износу од 

6.760,00КМ у финансијском извјештају исказала као приход из буџета Општине 

Источно Ново Сарајево у наведеном износу. 
 

(4) Прегледом је утврђено да је странка у финансијском извјештају остале приходе 

исказала у већем износу за 2.301,53 КМ у односу на остварене, а који су резултат 

погрешних евиденција. 
 

Увидом у документацију осталих прихода утврђено је да је странка као приход 

исказала рефундацију средстава за породиљско одсуство двије породиље у укупном 

износу од 2.301,53 КМ. На тај начин странка је неоправдано увећала своје приходе, 

те поступила супротно одредбама члана 13. Правилника.  
 

(5) Странка у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о својим обавезама 

и није тачно исказала све своје обавезе у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.  
 

- Увидом у Извод отворених ставки на дан 31.12.2018. године, утврђено је да је 

Демократски народни савез имао обавезе према добављачу ЈУ Рекреативно спортски 

центар Зворник у износу од 1.521,00 КМ, док је странка у пословним књигама и 

обрасцу 5 исказала обавезе према овом правном лицу у износу од 702,00 КМ.  
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- Странка је исказала обавезу према правном лицу Декор арт д.о.о. у већем износу за 

1.255,00 КМ. У финансијском извјештају странка је исказала обавезу према правном 

лицу Декор арт д.о.о. на дан 31.12.2018. године у износу од 1.255,00 КМ. Увидом у 

Извод отворених ставки утврђено је да правно лице Декор арт д.о.о. на дан 31.12.2018. 

године нема потраживања од странке.  
                                                                 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Демократски народни савез је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 1.065.890,83 КМ.  Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 469.984,00 КМ. 

 

 

5. УЈЕДИЊЕНА СРПСКА (Код 1972) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Уједињена Српска се 

финансирала из сљедећих извора:  
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Уједињена Српска прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4),  члана 8. 

став (1) и став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

a) Уједињена Српска је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне расходе 

у износу од 343.878,75 КМ. Средства је утрошила без донесеног Програма утрошка 

средстава за 2018. годину.  

Увидом у расположиву документацију утврђено је да странка исти није доставила уз 

Годишњи финансијски извјештај за 2017. годину, а што је била обавезна. 

 

b) Уједињена Српска није у пословним књигама евидентирала неновчане донације у 

виду бесплатног кориштења простора, конзумирања хране и пића, најма шатора и 

концерата и у финансијском извјештају није пријавила неновчане донације правних 

лица и физичких лица, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 41.422,00 12,57 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 205.000,00 62,20 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 
0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 29.395,06 8,92 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 275.817,06 83,69 

II Остали приходи и друго 53.748,07 16,31 

          Извори финансирања (I+II) 329.565,13 100,00  
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На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, странка је доставила 

допис у којем потврђује наводе „Транспаренцy Интернатионал БиХ“ о одржавању 

предизборних скупова и наступу без плаћања накнада.  

 

Увидом у акт број: 115-06/20 од 17.06.2020. године, који је странка доставила 

утврђено је да су општински одбори Градишка,  Братунац, Србац и Кнежево, те 

градски одбори Бања Лука и Приједор примили неновчане донације, како слиједи: 
 

- Општински одбори УС Градишка и Братунац примили су донације Дејана Ристића  и 

„Брасс банд“ за бесплатно одржане наступе побједничког бенда из Гуче и „Вече 

српске трубе“ у Градишци и Братунцу.  
 

- Градски одбор УС Бања Лука примио је неновчане донације физичких лица – чланова 

и симпатизера странке и музичких извођача. Физичка лица – чланови и симпатизери 

странке су донирали храну и пиће и обезбједили шаторе на предизборним скуповима 

код планинског дома Шибови, на Паприковцу и Мјесној заједници Кочићев вијенац. 

Етно групе Ива, Византијско плаво и Лексингтон бенд су бесплатно одржали 

концерте.  
 

- Општински одбор УС Србац примио је неновчане донације физичких лица – чланова 

и симпатизера странке јер су без накнаде обезбиједили храну, пиће и шатор, те 

приредили културно-умјетнички програм.  
 

- Општински одбор УС Кнежево примио је неновчану донацију Борислава Ђенића који 

је странци бесплатно уступио простор ресторана „Романса“, чији је власник, за 

дружење симпатизера странке. 
 

- Градски одбор УС Приједор  примио је неновчану донацију извођача Маринка и 

Николе Роквића који су бесплатно одржали концерт.  
 

Странка је донације које су остварене приликом одржавања предизборних скупова, у 

складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака и Законом о финансирању политичких странака, имала обавезу да 

евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 

2018. годину.  
 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је странка, односно 

општински одбори Уједињене Српске Братунац и Србац, те Градски одбор Бања Лука 

током предизборне кампање, а за организацију скупова користили без накнаде: 

игралишта Јавне установе Средњошколски центар Братунац, Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“ Србац, Центра за образовање, васпитање и рехабилитацију 

слуха и говора Бања Лука и просторије Мјесне заједнице „Кочићев вијенац“, чиме су 

прекршене одредбе члана 8. став (1)  Закона о финансирању политичких странака. 

Странка у пословним књигама није евидентирала неновчане донације Јавне установе 

Средњошколски центар Братунац, Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Србац, 

Центра за образовање, васпитање и рехабилитацију слуха и говора Бања Лука и 

Мјесне заједнице „Кочићев вијенац“, чиме је прекршила и одредбе члана 5. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

d) Прегледом је утврђено да је странка примила неновчану донацију правног лица 

„Трготранс“ д.о.о. Добој, по основу кориштења пословног простора без накнаде у 

износу од 3.000,00 КМ.  
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Према подацима Градске управе Града Добоја,  правно лице „Трготранс“ д.о.о. Добој, 

је у 2018. години, имало склопљена два уговора о јавној набаци опреме за два дјечија 

игралишта и извођењу грађевинских радова на изградњи два дјечија игралишта у 

Добоју чија укупна вриједност износи 232.760,85 КМ са ПДВ-ом.  
 

С обзиром да је наведено правно лице у 2018. години склопило уговор о јавним 

набавкама роба са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини 

чија је вриједост већа од 10.000,00 КМ, Уједињена српска је остварила забрањени 

прилог у укупном износу од 3.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  

Странка није евидентирала неновчану донацију у пословним књигама, чиме је 

прекршила и одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака.   
 

e) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и прикупљене  

финансијске документације, утврђено је да Уједињена Српска није у складу са 

рачуноводственим прописима успоставила потпуне и тачне евиденције о својим 

приходима и расходима, нити је годишњи финансијски извјештај попунила у складу 

са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

(1) У финансијском извјештају странка није пријавила комплетну организациону 

структуру у складу са чланом 10. Правилника. 
 

Увидом у уговоре о закупу утврђено је да је странка користила пословне просторе, а 

при томе у својој организационој структури није исказала сљедеће општинске 

одборе: Сребреница, Гацко, Фоча, Љубиње, Вишеград, Петрово, Соколац, Угљевик, 

Лопаре, Ново Горажде, Козарска Дубица, Чајниче и Лакташи, те градске одборе: 

Приједор, Бања Лука и Зворник, и одбор Брчко. 
 

(2) Странка је у 2018. години примила новчана средства од физичких лица Бранка 

Вјештице и Весне Петковић у износима од 15.000,00 КМ, што је странка 

евидентирала и у финансијском извјештају исказала у оквиру прилога физичких лица.  

С обзиром да је Законом о финансирању политичких странка дозвољено 

финансирање из добровољних прилога физичких лица и чланарина, чији су износи 

лимитирани у току календарске године, странка је имала обавезу успоставити тачне 

евиденције о прилозима и чланаринама, односно прецизно раздвојити вриједност 

прилога од чланарине за наведена физичка лица.  
 

(3) Прегледом документације утврђено је да странка није успоставила правовремене 

евиденције у пословним књигама. 

Увидом у финансијску документацију и пословне књиге странке утврђено је да је 

странка у 2018. години остварила приходе и трошкове по основу неновчане донација 

правног лица „Трготранс“ доо Добој, физичких лица и других правних лица, а које 

странка није евидентирала у својим пословним књигама.  
 

Такође, у обрасцима 3-е финансијског извјештаја (неновчане донације) и 4.2 

(трошкови пропаганде) странка није пријавила неновчану донације и трошкове 

настале по истом основу, чиме је прекршила одредбе члана 18. и 23. Правилника. 
 

(4) У обрасцу 3 финансијског извјештаја (Извори финансирања) странка је у оквиру 

осталих прихода исказала новчана средства у износу од 53.748,07 КМ, чиме је 

прекршила одредбе члана  19. Правилника.  
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Увидом у изводе утврђено је да је Републичка изборна комисија странци уплатила 

новчана средства у износу од 53.468,09 КМ, које је странка имала обавезу исказати у 

обрасцу 3-ф (Приходи из буџета).  
 

(5) Политичка странка није правилно исказала расходе у обрасцима 4. (укупни расходи 

политичке странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Странка је у пословним књигама и финансијском извјештају за Главни одбор 

исказала трошкове закупа пословних простора у износу од 55.989,60 КМ.  

Увидом у документацију утврђено је да су трошкови закупа Главног одбора и 

општинских одбора странке за које Главни одбор плаћа закуп исказани у једном 

износу као трошак Главног одбора. Поред трошкова закупа, странка је и друге 

трошкове исказала као трошкове Главног одбора, што је супротно одредбама члана 

22. Правилника.  
 

Странка је имала обавезу да настале трошкове распореди по мјесту настанка трошка, 

односно искаже по одборима. 

Такође, увидом у Уговор о закупу пословних просторија у Козарској Дубици са 

правним лицем „Приједорпутеви“ а.д. Приједор, утврђено је да странка није 

евидентирала и у финансијском извјештају није исказала трошкове закупа по овом 

уговору у износу од 519,48 КМ.  
 

- Увидом у аналитичке картице датих аванса, утврђено је да странка у својим 

пословним књигама исказује салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 4.828,25КМ, 

као и то да је странка плаћање трошкова закупа правном лицу „Трготранс“ доо Добој, 

у укупном износу од 600,00 КМ, евидентирала у оквиру датих аванса, а не као трошак 

закупа.  
 

-  С обзиром на то да странка у својим пословним књигама исказује дате авансе 

правним лицима, евидентно је да странка не исказује све своје трошкове, те нема 

тачне евиденције о својим трошковима и обавезама.  

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Уједињена Српска је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могла потрошити 378.179,10 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају 

исказала трошкове кампање износу од 209.290,55КМ. 
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6. НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА (Код 2328) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Независна 

босанскохерцеговачка листа се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Независна босанскохерцеговачка листа прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 

6. став (3),  члана 8.  став (1) и став (4), члана 11. став (1) и  члана 12. став (1), став 

(4) и став (5) Закона о финансирању политичких странака.  
 

a) Увидом у План утрошка средстава за 2018. годину који је доставила Независна 

босанскохерцеговачка листа, утврђено је да је странка планирала трошкове у 

укупном износу од 59.700,00 КМ, док је у финансијском извјештају исказала укупне 

трошкове у износу од 148.011,22 КМ, што је за 88.311,22 КМ више од планираног 

износа.  
 

У плану утрошка средстава, странка је планирала трошкове за израду плаката, банера 

и осталог рекламног материјала у износу од 10.000,00 КМ.  

Странка је трошкове кампање на обрасцу 4.2 финансијског извјештаја исказала у 

износу од 96.233,84 КМ, што је више од планираног износа за 86.233,84 КМ. 
 

С обзиром да Независна босанскохерцеговачка листа није финансијска средства 

утрошила у складу са Планом утрошка средстава, прекршила је одредбе члана 4. став 

(1) Закона о финансирању политичких странка.    
 

b) Независна босанскохерцеговачка листа је у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) 

финансијског извјештаја исказала прилоге физичког лица Лепара Сенада у укупном 

износу од 11.000,00 КМ, што је више од дозвољеног лимита за 1.000,00 КМ.  
 

Контролом промета извода на транскационом рачуну странке број: 

1011040071927717 код Привредне банке потврђена је уплата донација овог физичког 

лица у износу од 11.000,00 КМ. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 123.295,00 61,32 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 50.250,00 25,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 27.514,59 13,68 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 201.059,59 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 201.059,59 100,00 
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Примањем донација у већем износу од дозвољеног лимита на донације физичких 

лица, странка је прекршила одредбе члана 6. став (3) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

c) Независна босанскохерцеговачка листа прекршила је одредбе члана 8. став (1) тачка 

е) и  став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Прегледом и контролом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је странка 

на обрасцу 3-а (донације физичких лица) исказала донацију Н.Н. у износу од 195,00 

КМ.  

Контролом промета извода на трансакцијском рачуну број: 1011040041927717 

отвореном код Привредне банке, утврђено је да се ради о пологу донације из благајне 

на трансакцијски рачун странке.  

За наведену донацију странка није у финансијском извјештају навела име и презиме 

донатора, односно ради се о неименованом, односно анонимном донатору, чиме су 

прекршене одредбе члана 8. став (1) тачка е) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

(2) Служба за ревизију је утврдила да је Независна босанскохерцеговачка листа примила 

прилоге у укупном износу од 3.300,00 КМ од два правна лица која су имала 

склопљене уговоре о јавним набавкама роба и радова са органима извршне власти на 

свим нивоима у Босни и Херцеговини чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, чиме 

су прекршене одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Независна босанскохерцеговачка листа је примила прилог правног лица „ДСМ 

Траде“ д.о.о. Какањ у износу од 300,00 КМ и прилог правног лица „Јата гроуп“ д.о.о 

Сребреник у износу од 3.000,00 КМ, које је исказала у годишњем финансијском 

извјештају на обрасцу 3-б (донације правних лица).  
 

На основу података које је доставило Министарство за правосуђе и управу Зеничко-

добојског кантона, утврђено је да је правно лице „ДСМ Траде“ д.о.о. Какањ током 

2018. године имало  склопљен Уговор о купопродаји канцеларијског намјештаја са 

Министарством, у вриједности од 17.535,32 КМ. 

Увидом у податке које је доставио Град Сребреник, утврђено да је правно лице „Јата 

гроуп“ д.о.о. Сребреник током 2018. године имало више склопљених уговора о 

јавним набавкама радова са Градом Сребреник, чији појединачни износи прелазе 

вриједности од 10.000,00 КМ. 
 

d) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Независна босанскохерцеговачка листа у 

финансијском извјештају и пословним књигама није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о промету новчаних средстава путем трансакцијских рачуна, није 

исказала трансакцијски рачун, није успоставила правилне евиденције о приходима 

странке, није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину попунила у 

складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака - у даљем  тексту: Правилник и није доставила сву тражену додатну 

документацију, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1),  

став (4) и став (5) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) На обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна) финансијског извјештаја 

странка није исказала девизни рачун, а за два трансакцијска рачуна отворена код 

Привредне банке Сарајево није правилно исказала промет улаза и излаза новчаних 

средстава, чиме су прекршене одредбе члана 11. Правилника. 
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- Политичка странка није у годишњем финансијском извјештају исказала девизни 

рачун број: 1012722681 отворен код Привредне банке д.д.  Сарајево, чиме је 

прекршила одредбе члана 11. Правилника. Овај рачун је активан код наведене банке 

од 02.10.2018. године. 
 

-  За трансакцијски рачун број: 1011040071927717 отворен код Привредне банке 

странка је исказала промет улаза у износу од 201.059,59 КМ и промет излаза у износу 

од 180.920,65 КМ. Контролом промета извода на овом рачуну утврђен је промет улаза 

у износу од 202.549,74 КМ и промет излаза у износу од 182.410,80 КМ. 
 

- Странка је за трансакцијски рачун број: 1011040072157413 код Привредне банке 

исказала промет улаза у износу од 20.050,00 КМ и промет излаза у износу од 

10.056,00 КМ. Контролом промета извода на овом рачуну утврђен је промет улаза у 

износу од 30.050,00 КМ и промет излаза у износу од 20.056,00 КМ. 
 

(2) На обрасцу 3-а (донације физичких лица) финансијског извјештаја, странка је 

исказала донацију Н.Н. лица у износу од 195,00 КМ. Независна 

босанскохерцеговачка листа на поменутом обрасцу није навела име и презиме 

донатора-физичког лица, чиме је прекршила одредбе члана 14. Правилника. 
 

(3) Обрасци финансијског извјештаја 3 (извори финансирања), 3-а (донације физичких 

лица) и 3-б (донације правних лица) нису попуњени у складу са одредбама члана 13, 

14. и 15. Правилника. 
 

На обрасцу 3-б финансијског извјештаја странка је исказала донације правних лица у 

износу од 50.250,00 КМ. Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 

1011040071927717 код Привредне банке Сарајево, утврђене су донације правних 

лица у износу од 49.250,00 КМ.  
 

Странка је донацију физичког лица Малбашић Домина у износу од 1.000,00 КМ 

исказала на обрасцу 3-б, чиме је донације физичких лица и правних лица у 

финансијском извјештају погрешно исказала.   
 

(4) Странка је на обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја 

исказала приходе из буџета у укупном износу од 27.514,59 КМ. 
 

Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1011040071927717 код Привредне 

банке, утврђена је уплата средстава из буџета Кантона Сарајево у износу од 14.514,59 

КМ. Такође, утврђено је да су на рачун странке уплаћена средства из буџета Града 

Сребреника у износу од 13.000,00 КМ, а која се односе на донације три градска 

вијећника са Листе независних кандидата Градског вијећа Сребреник.  

Наведена средства уплаћена су по Захтјеву вијећника са Листе независних кандидата, 

а била су намијењена за финансирање клуба Градских вјећника Града Сребреник.  
 

Странка је у финансијском извјештају и пословним књигама средства уплаћена из 

буџета Града Сребреник по захтјеву три градска вијећника са Листе независних 

кандидата Градског вијећа Сребреник, умјесто у обрасцу 3-а (прилози физичких 

лица) погрешно исказала  у обрасцу 3-ф, чиме је прекршила одредбе чл. 13, 14. и 19. 

Правилника. 
 

(5) Дана 13.08.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

странци упутила захтјев за достављање додатне документације број: 03-07-6-278-

6/19, којим је, између осталог, затражено да достави копије извода са трансакцијских 
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рачуна странке број: 1011040071927717 и број: 1011040072157413, и рачуна број: 

1012722681 код Привредне банке дд Сарајево за период 01.01.-31.12.2018. године. 
 

У остављеном року, странка није доставила изводе са  рачуна број: 1012722681 

отвореног код Привредне банке дд Сарајево за период 01.01.-31.12.2018. године. 
 

С обзиром да Независна босанскохерцеговачка листа није поступила у складу са 

захтјевом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, односно није доставила 

сву тражену документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Независна босанскохерцеговачка 

листа је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.869.114,50 КМ. Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 96.233,84 КМ. 

 

7. ПЛАТФОРМА ЗА ПРОГРЕС (Код 2320) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, политичка странка Платформа 

за прогрес се финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

политичка странка Платформа за прогрес прекршила одредбе члана 5. став (4), 

члана 8. став (1) и став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

a) Увидом у преглед уплата путем ПаyПал рачуна за период 01.01-31.12.2018. године, 

који је странка доставила на захтјев Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине, утврђено је да странка у својим пословним књигама није уопште 

евидентирала нити је у годишњем финансијском извјештају исказала уплате 

физичких и правних лица путем Паyпал рачуна у мјесецу децембру 2018. године, које 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 11.631,32 7,64 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 39.454,24 25,91 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 4.700,00 3,08 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 55.785,56 36,63 

II Остали приходи и друго 96.525,48 63,37 

          Извори финансирања (I+II) 152.311,04 100,00 
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су према достављеном прегледу износиле укупно 1.821,14 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Странка нема адекватне евиденције ни за прилоге физичких и правних лица који су 

уплаћени путем ПаyПал рачуна до 30. новембра 2018. године, а које је супротно 

одредбама члана 13, 14. и 15. Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака исказала као остале приходе у износу од 96.525,48 КМ.   
 

Увидом у пословне књиге и  другу документацију странке утврђено је да странка није 

обезбиједила довољне и адекватне евиденције за наведене прилоге, односно нема 

податке о томе колико је тачно свако физичко и правно лице уплатило средстава на 

рачуне странке.  
 

Поред наведеног, странка је за све уплате физичких и правних лица путем ПаyПал 

рачуна и уплате прилога физичких и правних лица које је исказала у обрасцима 3-а 

(прилози физичких лица) и 3-б (прилози правних лица), умјесто потврде, издала на 

име уплатиоца отпремнице и признанице које се не могу сматрати потврдом, односно 

не могу бити замјена за потврду прописану Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака. 
 

С обзиром да странка за уплате физичких и правних лица није обезбиједила адекватне 

евиденције као и потврде о примљеним прилозима прекршила је одредбе члана 5. 

став (4) Закона о финансирању политичких странка и члана 6. став (2) Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака. 
 

b) Политичка странка је током 2018. године путем ПаyПал рачуна примила уплате 

донатора из иностранства у укупном износу од 2.161,04 КМ, и то: Баxтер Еxецутиве 

Суитес, ЛЛЦ у износу од 819,44 КМ (500,00 УСД); ИБМ – ЛЛЦ у износу од 83,52 КМ 

(50,00 УСД); БООКмyХОСТЕСС.цом у износу од 166,13 КМ (100,00 УСД); Мостар 

Десингс у износу од 168,89 КМ (100,00 УСД); Ебаy бусинесс у износу од 34,35 КМ 

(20,00 УСД) и 195,58 КМ (100,00 ЕУР); Рамић Традинг у износу од 34,40 КМ (20,00 

УСД); Босниан-Херцеговиниан-Америцан Ацадемy оф Артс анд Сциенцес Инц у 

износу од 205,37 КМ (120,00 УСД); Ан Аппле А Даy Инц у износу од 34,48 КМ (20,00 

УСД); Сарајево Травелер у износу од 97,79 КМ (50,00 ЕУР); Датиг у износу од 39,12 

КМ (20,00 ЕУР) и 3,81 КМ (20,00 СЕК); Енглисх тутор у износу од 19,56 КМ (10,00 

ЕУР); Фресер у износу од 39,12 КМ (20,00 ЕУР);  Üберсетзунгсбüро Кадунић у износу 

од 39,12 КМ ( 20,00 ЕУР); Мy ЦПА Сервицес у износу од 43,03 КМ (22,00 ЕУР); Схоп 

анд го у износу од 21,51 КМ (11,00 ЕУР); Тркић у износу од 25,86 КМ (15,00 УСД);  

Камени АПП у износу од 21,51 КМ (11,00 ЕУР); и Многодобро у износу од 58,67 КМ 

(30,00 ЕУР) и ДамиДамир у износу од 9,78 КМ (5,00 ЕУР).  
 

С обзиром да је примила прилоге правних лица из иностранства и прилоге 

неименованих, анонимних донатора странка је прекршила одредбе члана 8. став (1) 

тачка и) и тачка е) Закона о финансирању политичких странака. 
  

c) Прегледом је утврђено да је странка примила прилог правног лица „Елцом“ доо Тузла 

у износу од 800,00 КМ.  
 

Према подацима Опћине Лукавац, правно лице „Елцом“ доо Тузла је у 2018. години 

имало скопљен Уговор о успостави даљинског управљања на водоводном систему 

водоснабдијевања МЗ Јарушке Горње Опћине Лукавац чија вриједност износи 

16.410,25 КМ без ПДВ-а.  
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С обзиром да је наведено правно лице у 2018. години склопило уговор о јавним 

набавкама радова са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и 

Херцеговини чија је вриједост већа од 10.000,00 КМ, Платформа за прогрес је 

остварила забрањени прилог у укупном износу од 800,00 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

d) Платформа за прогрес није у складу са рачуноводственим прописима и одредбама 

Закона о финансирању политичких странака успоставила потпуне и тачне евиденције 

о својим приходима, расходима и новчаним токовима, нити је годишњи финансијски 

извјештај попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

(1) Увидом у пословне књиге и додатну документацију утврђено је да странка није у 

пословним књигама успоставила потпуне и адекватне евиденције о прилозима 

физичких и правних лица и исте није на правилан начин пријавила у годишњем 

финансијском извјештају. 

 

Странка је у годишњем финансијском извјештају у обрасцу 3 (извори финансирања) 

исказала остале приходе у износу од 96.525,48 КМ. 
 

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, странка је доставила 

акт у којем је образложила да остале приходе чине уплате физичких и правних лица 

путем ПаyПал рачуна странке у износу од 89.255,87 КМ и прилози физичких лица 

чији је износ нижи од 100,00 КМ који су уплаћени на остале трансакцијске рачуне 

странке у износу од 7.269,61 КМ, те је доставила документацију о уплатама путем 

ПаyПал рачуна у периоду 01.01-31.12.2018. године. 
 

Увидом у преглед уплата путем ПаyПал рачуна за период 01.01-31.12.2018. године, 

утврђено је да странка у својим пословним књигама није уопште евидентирала нити 

је у годишњем финансијском извјештају исказала уплате физичких и правних лица 

путем Паyпал рачуна у мјесецу децембру 2018. године, које су према достављеном 

прегледу износиле укупно 1.821,14 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 14. 

Правилника. 

Такође је утврђено да странка нема адекватне евиденције за прилоге физичких и 

правних лица који су уплаћени путем ПаyПал рачуна до 30. новембра 2018. године, а 

које је супротно одредбама члана 13, 14. и 15. Правилника исказала као остале 

приходе.  
 

Исто тако, странка је прилоге физичких лица који су нижи од 100,00 КМ у укупном 

износу од 7.269,61 КМ умјесто у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) исказала у 

оквиру осталих прихода, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 14. Правилника 
 

У складу са чланом 13, 14. и 15. Правилника странка је прилоге физичких и правних 

лица имала обавезу исказати у обрасцима 3-а (прилози физичких лица) и 3-б (прилози 

правних лица) годишњег финансијског извјештаја.  
 

(2) Странка није исказала све расходе у обрасцима 4. (укупни расходи политичке 

странке), 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови) и 4.2 (Трошкови 

пропаганде) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. 

Правилника.  
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- Увидом у аналитичке картице обавеза према добављачима, утврђено је да је 

претплата према добављачу „Петрол БХ Оил“ износила 219,54 КМ, а према 

добављачу „Аллиед ВТМ“ 1.283,49 КМ.  
 

Странка је дана 31.12.2018. године са аналитичких картица добављача „Аллиед ВТМ“ 

и „Петрол БХ Оил“ пренијела претплате у наведеним износима на унапријед плаћене 

трошкове у укупном износу од 1.503,03 КМ. 
 

С обзиром на то да странка у својим пословним књигама исказује претплате 

добављача, односно авансе евидентно је да странка не исказује све своје трошкове, 

те нема тачне евиденције о својим трошковима и обавезама. 
 

У току обављања прегледа, а контролом уговора о дјелу утврђено је да је странка у 

оквиру режијско-административних и осталих трошкова исказала и трошкове по 

основу уговора о дјелу који су скопљени за обављање послова у сврху изборне 

кампање у укупном износу од 22.980,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. 

и 23. Правилника.  
 

Контролом појединачних уговора и њихове садржине, утврђено је да је странка 

ангажовала шест физичких лица по уговору о дјелу у распону од 200,00 КМ до 

10.000,00 КМ за обављање послова у сврху провођења предизборне кампање.  

 

С обзиром да се наведене услуге директно односе на кампању, трошак настао по том 

основу представља трошкове кампање те је као такав требао бити исказан у обрасцу 

4.2. финансијског извјештаја. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Платформа за прогрес је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могла потрошити 627.700,80КМ. Политичка странка је финансијском извјештају 

исказала трошкове кампање износу од 98.466,45 КМ.   
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8. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ПАТРИОТСКА СТРАНКА–Сефер Халиловић (Код 001) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Босанскохерцеговачка 

патриотска странка – Сефер Халиловић се финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић прекршила одредбе 

члана 4. став (1), члана 8. став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона 

о финансирању политичких странака. 

 

a) Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић је средства осигурана 

за финансирање политичке странке трошила мимо свог програма утрошка, за 

утрошак средстава која су исплаћена физичким лицима, функционерима странке, 

нема релевантне доказе односно потпуне и исправне књиговодствене исправе, чиме 

је прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 

 

(1) Прегледом финансијског извјештаја, пословних књига и финансијске документације 

утврђено је да је политичка странка средства у износу од 183.230,42 КМ утрошила 

мимо свог програма утрошка средстава за 2018. годину.  
 

- Странка је трошкове бруто плаћа планирала у износу од 32.887,86КМ, а исте је 

остварила у износу  од 48.760,91  КМ, што је за 15.873,05 КМ више од планираног 

износа. 
 

- Трошкове накнада по уговорима о дјелу у бруто износу, односно нето исплате 

средства и припадајуће доприносе, странка је планирала у износу од 30.000,00 КМ, 

а остварила их је у износу од 35.556,74 КМ, те их у финансијском извјештају 

пријавила као трошкове непроизводних услуга, а у пословним књигама као трошкове 

административно техничких услуга.  
 

- Остале непредвиђене расходе странка је планирала у износу од 10.000,00 КМ, а 

остварила је расходе у износу од 62.093,03 КМ, које је у финансијском извјештају 

исказала као остале расходе у износу од  29.593,03  КМ и остале нематеријалне 

трошкове у износу од 32.500,00 КМ. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 20.893,81  4,20 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 17.644,52 3,55 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 449.868,82 90,47 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 488.407,15 98,22 

II Остали приходи и друго 8.849,28 1,78 

          Извори финансирања (I+II) 497.256,43 100,00 
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- Странка је у финансијском извјештају исказала остварене трошкове пореза и других 

обавеза у износу од 19.473,47 КМ, а исте није предвидјела својим програмом 

утрошка за 2018. годину.  
 

- Закупнину пословних простора странка је програмом утрошка предвидјела у износу 

од 30.399,32 КМ. У финансијском извјештају и пословним књигама исказала је 

остварене трошкове закупнине пословних простора у износу од 46.997,76 КМ, што 

је за 16.598,44 КМ више од планираног износа. Странка је остварила и трошкове 

осталих закупнина у износу од 3.600,00 КМ, које није планирала. 
 

- Странка је планирала трошкове канцеларијског материјала, стручних публикација, 

ситног инвентара, и средстава за одржавање пословних просторија у износу од 

4.200,00 КМ, а остварила их је у износу од 11.254,53 КМ. 
 

- Странка је остварила трошкове у износу од 9.231,85 КМ и исказала их као трошкове 

услуга, за које није утврђено да су предвиђени програмом утрошка.  
 

- Трошкове изборне кампање странка је планирала у износу од 161.000,00 КМ, а према 

подацима из финансијског извјештаја и пословних књига остварила их је у износу од 

214.749,31 КМ, што је за  53.749,31 КМ више од планираног износа. 

 

(2) Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је Босанскохерцеговачка 

патриотска странка – Сефер Халиловић исплатила средства физичким лицима у 

износу од 112.800,00 КМ, те на иста, као на лична примања у складу са порезним 

прописима платила порез и доприносе у износу од 21.637,68 КМ.  
 

Средства су исплаћена предсједнику странке и предсједницима нижих 

организационих дијелова, на основу одлука којима предсједник Сефер Халиловић 

даје овлаштење физичким лицима да новчана средства од политичке странке, 

потребна за финансирање предизборне кампање, могу примати преко својих 

приватних рачуна код пословних банака.  

Поред одлука о исплати средства физичким лицима, политичка странка је донијела 

акте којима се благајници организационих дијелова странке обавезују да најкасније 

до половине октобра 2018. године Централи странке доставе дневнике благајне за 

добивена средства, како би се у Сектору за рачуноводство и финансије политичке 

странке благовремено извршило књижење насталих пословних промјена. 

Поред наведеног, Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић је 

са својим предсједником закључила Уговор о ангажману, на основу кога му се 

мјесечно исплаћује износ од 2.000,00 КМ за трошкове путовања, везаних за 

страначке скупове и обиласке регионалних и опћинских одбора странке и 

репрезентације везане за исте. 

Увидом у изводе са трансакцијских рачуна утврђене су исплате средстава странке на 

приватне рачуне у износима од 500,00 КМ до 30.000,00 КМ. Три особе, међу којима 

је и предсједник странке, примиле су средства у износима од 30.000,00 КМ, 25.000,00 

КМ и 20.000,00 КМ. Једној особи на приватни рачун су исплаћена средства у износу 

од 9.000,00 КМ. На рачуне двије физичке особе извршене су исплате у износима по 

5.000,00 КМ, те исплате од 4.600,00 КМ, 3.200,00 КМ и 3.000,00 КМ  код три особе. 

Двије особе су примиле средства у износима по 2.000,00 КМ, три особе по 1.000,00 

КМ, док су  и двије особе примиле средства у износима по 500,00 КМ. 

Дио финансијске документације којом је правдан утрошак средстава исплаћених 

физичким лицима, у износу од 60.240,00 КМ, вјеродостојно не показује да су 
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средства утрошена искЉучиво за остваривање циЉева утврђених програмом и 

статутом странке, док утрошак средстава у износу од 52.560,00 КМ није правдан 

финансијском документацијом, те стога није могуће утврдити да ли су средства 

утрошена за финансирање страначких активности. 
 

(3) Централа политичке странке је из своје благајне готовински исплатила средства 

нижим организационим дијеловима странке у износу од 24.000,00 КМ. 
 

Утрошак средстава у износу од 14.050,00 КМ је правдан финансијском 

документацијом која има мањкавости и формалне недостатке, док за средстава у 

износу од 9.950,00 КМ странка нема доказе  како су иста утрошена.   
 

b) Странка је током 2018. године остварила неновчану донацију бесплатним 

кориштењем пословног простора који је Опћина Кључ додијелила на кориштење 

Удружењу жена „Кључки бисери“ Кључ, а удружење је простор додијелило 

политичкој странци. Ову донацију Босанскохерцеговачка патриотска странка – 

Сефер Халиловић је пријавила у финансијском извјештају на обрасцу 3-е (неновчане 

донације и рачуни које странка није имала обавезу да плати) у износу од 500,00 КМ.  

Удружење жена „Кључки бисери“ Кључ је финансирано јавним средствима, па је 

наведена донација политичкој странци забрањена у складу са одредбама из члана 8. 

став (1) тачка г) Закона о финансирању политичких странака. 
 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да дио евиденција о новчаним токовима и расходима 

политичке странке није потпун, није сачињен у складу са рачуноводственим 

начелима, да је дио евиденција сачињен без релевантних књиговодствених исправа 

или на основу невјеродостојних исправа и да годишњи финансијски извјештај није 

попуњен у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака – у даљем  тексту Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

- Политичка странка је као трошкове у пословним књигама евидентирала исплате 

средстава које су на основу одлука органа странке извршене физичким лицима, у 

износу од 112.800,00 КМ. Трошкови су, супротно рачуноводственим прописима, 

дјелимично евидентирани без књиговодствених исправа, док је дио трошкова 

евидентиран на основу невјеродостојне књиговодствене докуменације, те се не може 

поуздано утврдити да је услуга извршена за политичку странку и у ком износу, као 

што је наведено у налазу под тачком а). 

Сва лица која су трошила средства политичке странке, имала су обавезу да сваки 

трошак оправдају исправним рачунима, односно релевантним књиговодственим 

исправама, да би политичка странка у пословним књигама и финансијском 

извјештају исказала стварне трошкове.  
 

- Увидом у пословне књиге странке, утврђена је недосљедна примјена 

рачуноводствених начела приликом евидентирања исплаћених средстава на рачуне 

физичких лица, која су намијењена за финансирање изборне кампање.  
 

- Средства исплаћена унапријед, те намијењена за плаћање трошкова који ће накнадно 

настати, политичка странка није евидентирала као потраживања од физичких лица 

док не оправдају утрошак средстава, нити је успоставила евиденцију о лицима којима 

су средства исплаћена.  
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Ова средства странка је у пословним књигама евидентирака као остале исплате 

физичким лицима у износу од 65.560,00 КМ, разврстане по регионалним одборима 

странке и то као плаћања за која претходно није створена обавеза. Трошкови и настале 

обавезе странке књижене су након извршених исплата, у року дужем од 30 дана.  

 

- Средства исплаћена на претходно наведени начин, у износу од 47.240,00 КМ и њихов 

утрошак, странка је у пословним књигама евидентирала као токове готовине преко 

прелазних рачуна благајни регионалних одбора странке.  
 

Оваквим начином евидентирања пословних догађаја, политичка странка је значајно 

нарушила транспарентност утрошка средстава. 
 

- У финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ 

политичка странка је пријавила само благајну Централе политичке странке, путем 

које је остварила промет у износу од 54.116,85 КМ. Увидом у благајничку 

документацију, утврђени су преноси готовине из благајне Централе на благајне шест 

регионалних одбора политичке странке, у износу од 24.000,00 КМ.  

Странка у финансијском извјештају није пријавила благајне нижих организационих 

дијелова странке, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника. 
 

d) Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић није, у складу са 

одредбом из члана 4.4 став (1) Изборног закона БиХ, отворила посебан трансакцијски 

рачун за финансирање изборне кампање. 
 

Као трансакцијски рачун који је, у складу са одредбама члана 4.4 став (1) Изборног 

закона БиХ, била обавезна отворити и намјенски користити за финансирање 

изборне кампање, странка је пријавила редовни трансакцијски рачун странке.  
 

Таксу за овјеру за учешће на Опћим изборима 2018. године, политичка странка је, 

супротно одредбама Правилника о пријави и условима за овјеру политичких 

субјеката за учешће на Опћим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, 

број 29/18), уплатила са редовног транскцијског рачуна, путем кога је вршила 

трансакције прије уплате таксе. 
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на изборима навела 

податке о редовном рачуну странке, који је одређен као главни рачун. Путем тог 

рачуна странка је, поред трансакција везаних за изборну кампању у износу од 

227.705,91 КМ, обављала и друге трансакције. Остварила је сљедећи промет рачуна: 

почетно стање на дан 01.01.2018. године 18.742,80 КМ, уплате на рачун током цијеле 

године у износу од 488.243,17 КМ и исплате у износу од 451.808,38 КМ, те стање 

рачуна на дан 31.12.2018. године у износу од 55.177,59 КМ.  
 

e) Без квалификовања ревизијског мишљења, скрећемо пажњу на цијене услуга које су 

пружене политичкој странци.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна политичке странке, утврђене су исплате 

физичком лицу Хајрудину Халиловићу на име закупа путничког возила по цијени од 

1.200,00 КМ мјесечно, што је непримјерено висок износ у односу на тржишне, 

односно фер цијене.  

На име закупа путничког возила Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер 

Халиловић је наведеном лицу исплатила 14.400,00 КМ.   
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Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Босанскохерцеговачка патриотска 

странка – Сефер Халиловић је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је 

објавила Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.767.181,60 КМ. 

Политичка странка је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 

227.705,91 КМ. 

 

9. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990 (Код 769) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска заједница 

1990 финансирала се из сљедећих извора: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је 

Хрватска демократска заједница 1990 прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 

5. став (4), члана 6. став (2),  члана 11. став (1) и члана 12. Закона о финансирању 

политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 
 

a) Хрватска демократска заједница 1990 је финансијска средства странке у износу од 

733.954,38 КМ утрошила без донесеног Програма утрошка средстава за 2018. годину, 

чиме је прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

Странка је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала укупне 

расходе у износу од 733.954,38 КМ.  
 

Увидом у расположиву документацију утврђено је да странка План утрошка 

средстава за 2018. годину није доставила уз годишњи финансијски извјештај за 2017. 

годину, а што је била обавезна.  

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине странка је дана 

28.09.2020. године доставила План утрошка средстава за 2018. годину, гдје је 

утврђено да исти не садржи основне елементе о датуму израде и доношења 

документа.  
      

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 750,00 0,12 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 10.860,56 1,83 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 900,60 0,15 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 581.726,99 97,88 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 000 

I Укупни приходи (1-8) 594.238,15 99,98 

II Остали приходи и друго  102,52 0,02 

          Извори финансирања (I+II) 594.340,67 100,00 
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С обзиром на горе наведене чињенице План утрошка средстава за 2018. годину који 

је Хрватска демократска заједница 1990 доставила дана 28.09.2020. године, није узет 

у разматрање. 
 

b) Хрватска демократска заједница 1990 у пословним књигама и финансијском 

извјештају није исказала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења 

пословног простора у власништву Града Широки Бријег, чиме је прекршила одредбе 

члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Увидом у акт Града Широки Бријег број: 03-223/19 од 04.06.2019. године, утврђено 

је да је странка, односно њен одбор, током 2018. године користио пословни простор 

у власништву Града Широки Бријег без накнаде. 
 

Политичка странка је кориштењем пословног простора у власништву града, без 

плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је имала обавезу да 

евидентира у пословним књигама за 2018. годину.  

 

c) Прегледом је утврђено да прилози правних лица у износу од 400,00 КМ нису 

уплаћени на трансакцијски рачун Средишњег одбора странке, чиме су прекршене 

одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака. 
 

У складу са одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака, 

добровољни прилози у новцу уплаћују се на трансакцијски рачун централе политичке 

странке. 

 

d) Прегледом финансијског извјештаја и додатне документације утврђено је да 

Хрватска демократска заједница 1990 није успоставила потпуне и тачне евиденције о 

својим приходима, расходима, обавезама и новчаним токовима, није поступила по 

принципима благајничког пословања, нити је годишњи финансијски извјештај 

попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

(1) Странка је у обрасцу 2 финансијског извјештаја (Преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) исказала погрешне податке о промету 

путем трансакцијског рачуна број: 1011610056698446 код Привредне банке Сарајево 

и није пријавила трансакцијске рачуне број: 3060240000550336 и 3381302265807584, 

чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.  
 

- Странка је у обрасцу 2 финансијског извјештаја пријавила трансакцијски рачун број: 

1011610056698446 код Привредне банке Сарајево са сљедећим прометом: почетно 

стање у износу од 26,50 КМ, промет улаза у износу 0,00 КМ, промет излаза у износу 

од 0,00 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 26,50 КМ.   
 

На основу акта Опћине Усора утврђено је да су на овај рачуна странци дозначена 

средства из буџета Опћине Усора у износу од 2.076,93 КМ, тј. да је остварила улазни 

промет путем овог рачуна, а да исти није исказала у годишњем финансијском 

извјештају.   
 

- Увидом у податке које је доставила Опћина Горњи Вакуф-Ускопље актом број: 02-

14-394-1/19 од 26.08.2020. године, утврђено је да је странка путем трансакцијског 
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рачуна број: 3060240000550336 примила уплате из буџета ове опћине у износу од 

10.312,00 КМ, односно остварила је улазни промет преко рачуна.  
 

- На основу података које је доставила Опћина Равно, утврђено је да је странка путем 

трансакцијског рачуна број: 3381302265807584 примила уплате из буџета Опћина 

Равно у износу од 800,00 КМ, односно остварила је улазни промет преко рачуна.  

 

(2) Прегледом финансијског извјештаја и аналитичке картице промета благајне, 

утврђено је Средишњи уред странке не води благајну по принципима благајничког 

пословања.  
 

Наиме, на основу аналитичке картице промета благајне утврђено је да је странка 

исказала почетно стање на дан 01.01.2018. године у износу од 19.406,88 КМ, те да је 

у 2018. години подигла новчана средства за потребе благајне у износу од 1.910,80 

КМ. Странка није исказала излазни промет у 2018. години, чиме је одступила од 

прописа и принципа благајничког пословања који су регулисани Уредбом о условима 

и начину плаћања готовим новцем у Федерацији БиХ.  
 

Подизање готовине са трансакцијског рачуна и њен полог на благајну врши се у 

случају када у благајни недостају готовинска средства за текуће потребе. 

 

(3) У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) странка није исказала и 

у пословним књигама није евидентирала све приходе из буџета, чиме је прекршила 

одредбе члана 19. Правилника. 
 

 

- Увидом у акт Опћине Усора број: 02-11-345/20 од 21.08.202. године утврђено је да су 

из буџета ове опћине странци уплаћена средства у 2018. години у износу од 2.076,93 

КМ, а странка дозначена средства није исказала у годишњем финансијском 

извјештају. 
 

- Странка није исказала приход из буџета Опћине Нови Травник, док је на основу акта 

који је доставила Опћина Нови Травник утврђено да су странци дозначена средства 

из буџета у износу од 3.300,00 КМ.   
 

- У финансијском извјештају странка није исказала приход из буџета Опћине Горњи 

Вакуф-Ускопље, док је актом утврђено да је ова опћина уплатила странци средства у 

износу од 10.312,00 КМ. 
 

- Странка није исказала приход из буџета Опћине Добретићи. На основу података из 

акта Опћине Добретић, број: 03-14-217-2/19 од 27.08.2020. године, утврђено је да су 

из буџета ове опћине странци дозначена средства у износу од 309,10 КМ.  
 

- На основу података које је доставила Опћина Равно утврђено је да је из буџета ове 

опћине странци уплаћено 800,00 КМ. У финансијском извјештају странка није 

исказала приходе из буџета Опћине Равно.  
 

- Странка је приход из буџета Средњобосанског кантона исказала у износу од 90.360,65 

КМ, док је увидом у акт истог кантона утврђено да је овај кантон странци из буџета 

дозначио средства у износу од 86.088,14 КМ. 
 

(4) Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка водила погрешне евиденције о 

приходима тако што је новчана средства у износу од 100,00 КМ исплаћена из буџета, 

на основу Одлуке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине о поврату новца 
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од таксе уплаћене за пријевремене изборе 2017. године, евидентирала у оквиру 

осталих прихода.  

 

(5) Политичка странка 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 на обрасцима 4. (укупни расходи 

политичке странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе чл. 13., 18., 21. и 22. 

Правилника. 
 

- Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала неновчану донацију 

Града Широки Бријег и трошкове по основу кориштења пословног простора без 

накнаде. 
 

- Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка извршила исплату новчаних 

средстава на име трошкова превоза у ОО Неум у износу од 1.640,00 КМ. Увидом у 

благајничке исплатнице утврђено је да су наведена средства исплаћена физичком 

лицу на име трошкова путовања у друге одборе странке. 
 

Такође, ОО Јајце и ОО Томиславград су исплатили накнаде посматрачима у укупном 

износу од 9.450,00 КМ.  
 

С обзиром да су новчана средства исплаћена физичким лицима која нису запослена у 

странци,   наведене исплате у ОО Неум, ОО Јајце и ОО Томиславград имају карактер 

личних примања, на која странка није обрачунала нити платила порез на доходак и 

доприносе. 
 

- Увидом у пресуду Окружног привредног суда у Бањој Луци број: 57 0 Пс 094621  11 

Пс Малс, утврђено је да странка у својим пословним књигама није евидентирала 

трошкове и обавезе по рачуну Пошта Српске у износу од 10.719,23 КМ од 30.09.2010. 

године, већ је исте евидентирала у оквиру трошкова адвокатских услуга, и то у 

моменту када је пресуда послана на извршење.  
 

Такође, утврђено је да је странка на аналитичкој картици конта Дати аванси по 

почетном стању исказала средства у износу од 3.666,78 КМ, што указује на чињеницу 

да странка нема документацију и евиденције о трошковима. 
 

На основу наведеног евидентно је да странка нема тачне евиденције о својим 

трошковима и обавезама.  
 

- Хрватска демократска заједница 1990 је трошкове закупа пословних простора које су 

користили Средишњи одбор и ОО Зеница евидентирала и у годишњем финансијском 

извјештају исказала у мањем износу у односу на остварене за укупно 24.300,00 КМ, 

како слиједи: Средишњи одбор у износу од 24.200,00 КМ и ОО Зеница у износу од 

100,00 КМ. Странка је трошкове закупа КО/ЖО Посавина исказала у већем износу за 

7.740,00 КМ.  
 

Странка за сљедеће одборе није никако исказала трошкове закупа: ОО Крешево у 

износу од 2.040,00 КМ, ОО Фојница у износу од 2.400,00 КМ, ОО Травник у износу 

од 3.720,00 КМ, ОО Прозор-Рама у износу од 710,40 КМ и ОО Ливно у износу од 

3.360,00 КМ, односно укупно 12.130,40 КМ.  
 

(6) Хрватска демократска заједница 1990 је у складу са одредбом члана 12. став (2) 

Закона о финансирању политичких странака имала обавезу да у годишњи 

финансијски извјештај укључи користи остварене од активности удружења 



 

139 

 

„Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са политичком 

странком, јер је странка чланица овог удружења.  

 

(7) Странка у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о својим обавезама 

и није исказала све своје обавезе у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.  
 

- Увидом у податке које је актом доставио добављач „Еуроплакат“, утврђено је да 

Хрватска демократска заједница 1990 на дан 31.12.2018. године нема обавезе према 

овом добављачу, док је у пословним књигама и обрасцу 5 исказала обавезе према 

добављачу „Еуроплакат“ у износу од 51.644,82 КМ. 
 

- Странка је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала обавезе према 

добављачу „Интерцоннецт“ у износу од 82.383,65 КМ, док је на основу акта и картица 

из пословне евиденције овог добављача утврђено да потраживања од Хрватске 

демократске заједнице 1990 износе 102.383,65 КМ. 
 

- Увидом у документацију утврђено је да је странка исказала обавезе према добављачу 

„Медиа Рес“ у износу од 69.873,20 КМ, док према подацима из пословних књига, 

добављач  на дан 31.12.2018. године од странке потражује средства у износу од 

16.910,40 КМ. 

Хрватска демократска заједница 1990 прекршила је одредбе члана 12. став (3) Закона 

о финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине. 
 

Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Хрватска демократска заједница 

1990 доставила постизборни финансијски извјештај-Општи избори 2018. године дана 

21.12.2018. године, након законом утврђеног рока чиме су прекршене одредбе члана 

12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) 

Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Хрватска демократска заједница 

1990 је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.014.050,40 КМ. Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 280.362,18 КМ. 
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10. ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА (Код 1728) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Либерална странка Босне и 

Херцеговине финансирала се из сљедећих извора: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Либерална странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став (1), 

члана 8. став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4)  Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

a) У годишњем финансијском извјештају странка је исказала укупне трошкове у износу 

од 156.607,16 КМ. Странка је доставила Програм утрошка средстава за 2018. годину 

у којем је предвидјела укупне трошкове у износу од 125.000,00 КМ.  
 

 

Анализом Програма утрошка средстава утврђено је да исти није сачињен на начин 

којим би се обезбиједила потпуна транспарентност планираног трошења средстава, 

као и његова упоредба са оствареним трошковима.   
 

Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације странке утврђено 

је да је политичка странка средства у износу од 75.154,95 КМ утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

 

- Планом утрошка средства странка је планирала Трошкове горива и мазива у износу 

од 15.000,00 КМ, док је за ту намјену утрошила средства у износу од 16.792,69 КМ, 

што је за 1.792,69 КМ више од планираног износа.   
 

- У плану утрошка средстава странка није уопште предвидјела сљедеће трошкове: 

бруто плате запослених, трошкове угоститељских услуга, трошкове услуга, 

трошкове платног промета, књиговодствене услуге, трошкове уговора о дјелу, 

камате, закуп возила, таксе и новчане казне и накнаде за топли оброк, превоз и 

регрес.  
 

Странка је у 2018. години наведене трошкове остварила у укупном износу од 

65.379,55 КМ, и то: бруто плате запослених у износу од 12.717,17 КМ, трошкове 

књиговодствених услуга у износу од 982,80 КМ, трошкове угоститељских услуга у 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 139.891,42 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 139.891,42 100,00 

II Остали приходи и друго  0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 139.891,42 100,00 
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износу од 5.141,75 КМ, уговоре о дјелу у износу од 3.733,57 КМ, трошкове услуга у 

износу од 20.800,26 КМ, трошкове платног промета у износу од 1.279,00 КМ, камате 

у износу од 2.245,00 КМ, трошкове закупа возила у износу од 1.600,00 КМ, таксе и 

новчане казне у износу од 14.000,00 КМ и накнаде за топли оброк, превоз и регрес у 

износу од 2.880,00 КМ. 
 

- Странка у свом Програму утрошка средстава није планирала средства за Материјал-

Униградња, а исте је у 2018. години остварила у износу од 7.982,71 КМ. 

Увидом у рачуне утврђено је да је странка од правног лица „Униградња“ д.о.о. 

Горажде у три наврата извршила набавку више врста грађевинског материјала: 

грађевински материјал за фасаде и кречење, материјал за водоводне инсталације и 

санитарију, а странка при томе нема некретнине у свом власништву и користи у 

закуп пословни простор чији је власник Град Горажде. 
 

С обзиром да странка средства није утрошила у складу са планом трошкова за 2018. 

годину, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака.   

 

b) Либерална странка Босне и Херцеговине је примила новчана средства од Федералног 

завода за запошљавање Сарајево у износу од 2.640,00 КМ, чиме је прекршила одредбе 

члана 8. став (1) тачка б) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Странка је у току 2018. године примила новчана средства од Федералног завода за 

запошљавање Сарајево по основу Уговора о суфинансирању запошљавања – 

Периодично/сезонско запошљавање 2018. године у укупном износу од 2.640,00 КМ.  
 

c) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да Либерална странка Босне и Херцеговине 

није тачно и правилно евидентирала приходе и расходе и није правилно попунила 

обрасце годишњег финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и 

одредбе Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака- 

у даљњем тексту: Правилник. 
 

(1) У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) странка је исказала 

приход из буџета са нивоа ентитета Федерације БиХ у већем износу за 12.640,00 КМ, 

чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника.  

Странка је у финансијском извјештају исказала приход из буџета ентитета 

Федерације БиХ у износу од 128.972,10 КМ. Увидом у изводе утврђено је да је 

странка као приход из буџета ентитета Федерације БиХ исказала поврат својих 

средстава, односно поврат таксе коју је уплатила у претходној години за овјеру за 

учешће на Опћим изборима 2018. године у износу од 10.000,00 КМ и уплату 

Федералног завода за запошљавање Сарајево по основу Уговора о суфинансирању 

запошљавања у износу од 2.640,00 КМ. 

Како се код уплате новчаних средства у износу од 10.000,00 КМ ради о поврату 

уплаћене таксе за овјеру политичке странке на Опћим изборима 2018. године, а не 

приходима из буџета, странка је у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају приходе из буџета, односно укупне приходе исказала у већем износу за 

10.000,00 КМ од остварених, чиме је прекршила и одредбе члана 13. Правилника.  

Такође, странка је уплату Федералног завода за запошљавање Сарајево по основу 

Уговора о суфинансирању запошљавања у износу од 2.640,00 КМ имала обавезу 

исказати у обрасцу 3-б (Прилози правних лица)  финансијског извјештаја. 
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(2) Увидом у благајничку документацију (дневник благајне, уплатнице и исплатнице) 

утврђено је да на исплатницама недостају потпис лица које је примило новчана 

средства и потпис лица које је вршило контролу, док на уплатницама недостају 

потписи лица које је предало новац у благајну као и лица које је вршило контролу.  
 

(3) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да странка није успоставила потпуне и тачне евиденције о 

расходима странке, те их није правилно исказала у годишњем финансијском 

извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Увидом у аналитичку картицу обавезе према добављачу „Дино маркет“ утврђено је 

да су укупне обавезе према овом добављачу, на основу евидентираних рачуна у 2018. 

години износиле 1.812,42 КМ, а да је странка извршила плаћања овом добављачу у 

укупном износу од 3.139,78 КМ. Такође, утврђено је да је претплату на крају године 

у износу од 1.327,36 КМ странка директно пренијела на трошкове, без рачуна, што 

указује да странка нема правовремене и правилне  евиденције о трошковима, односно 

нема увид у стање својих трошкова  и обавеза. 

На исти начин странка је утврђену претплату на крају 2018. године према добављачу 

„Лело“ д.о.о. Горажде у износу од 267,50 КМ пренијела, односно теретила трошкове 

странке. 
 

- У пословним књигама странке утврђено је да је странка у 2018. години у својим 

пословним књигама исказала потраживања по основу датих аванса добављачу „Драд“ 

Горажде у износу од 158,44 КМ.  

С обзиром на то да странка у својим пословним књигама исказује авансе, евидентно 

је да странка не исказује све своје трошкове, односне нема тачне евиденције о својим 

трошковима. 
 

- Странка је за ОО Горажде-Виковићи исказала трошкове закупа у мањем износу за 

9.000,00 КМ.  

Увидом у Уговор о закупу са Имамовић Самиром утврђено је да је странка закључила 

овај уговор у периоду од 01.01.-31.12.2018. године, а трошкове настале по том основу 

у пословним књигама је евидентирала само за период 01.01.-30.06.2018. године.  

 

(4) Странка је у обрасцу 5 финансијског извјештаја (Обавезе политичке партије) исказала 

обавезе према добављачима у једном износу од 3.058,07 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 24. Правилника.  
 

Увидом у пословне књиге, утврђено је да странка има неизмирене обавезе према 

сљедећим добављачима: „БХ Телеком“ у износу од 106,55 КМ, „Фацеард“ д.о.о. 

Горажде у износу од 168,90 КМ, Град Горажде у износу од 0,70 КМ и ТЗС „Оил“ 

Горажде у износу од 2.781,92 КМ. 

У складу са чланом 24. Правилника странка је имала обавезу да у обрасцу 5.2 

финансијског извјештаја наведе сљедеће податке: назив добављача, датум настанка 

обавезе и износ обавезе према сваком добављачу појединачно.  

 

d) Либерална странка Босне и Херцеговине није отворила намјенски рачун за 

финансирање кампање, већ је таксу за овјеру пријаве за учешће на Опћим изборима 

2018. године уплатила путем главног рачуна странке. 
 

Странка је у Пријави  за овјеру политичке странке за учешће на Опћим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
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Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Опћим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Опћим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Опћих избора 2018. 

године. 

 

e) Без квалификовања ревизијског мишљења, скрећемо пажњу на цијене услуга које су 

пружене политичкој странци.  
 

На основу документације политичке странке, а узимајући у обзир тржишне цијене 

услуга, евидентна је чињеница да је Либерална странка БиХ извршила набавку услуга, 

односно узела под закуп пословни простор у мјесту Виковићи-Горажде, по цијени 

која је непримјерено висока у односу на тржишне или фер цијене закупа за наведену 

регију. 

Странка је 15.01.2016. године са Имамовић Самиром закључила Уговор о закупу 

пословног простора површине 29,55 м2 уз мјесечну закупнину од 1.500,00 КМ, те по 

истом овом физичком лицу у току 2018. године исплатила средства у износу од 

9.000,00 КМ.  

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Либерална странка Босне и 

Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 788.975,90 КМ. Политичка странка 

је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 24.626,25 КМ. 
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11. НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 1718) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Народни 

демократски покрет се финансирао из сљедећих извора:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Народни демократски покрет прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

a) Народни демократски покрет прекршио је одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

(1) Увидом у Ребаланс Програма утрошка средстава за 2018. годину који је доставио 

Народни демократски покрет, утврђено је да је странка планирала расходе у укупном 

износу од 558.300,00 КМ.  
 

Народни демократски покрет је у годишњем финансијском извјештају за 2018. 

годину исказао укупне расходе у износу од 531.818,00 КМ.   
 

Прегледом финансијског извјештаја и програма утрошка средстава, утврђено је да 

странка није сачинила програм утрошка средстава на начин којим би се обезбиједила 

потпуна транспарентност планираног трошења средстава, те није трошкове 

планирала за сваку врсту трошка појединачно.   
 

Такође, утврђено је да је странка средства у износу од 11.735,80 КМ утрошила мимо 

свог програма утрошка средстава за 2018. годину, како слиједи:  

- странка је трошкове репрезентације планирала у износу од 58.000,00 КМ, док је исте 

остварила у износу од 61.256,00 КМ,  

- у програму утрошка средстава планирани су трошкови горива и енергије у укупном 

износу од 75.000,00 КМ, док је странка ове трошкове у извјештајном периоду 

остварила у укупном износу од 82.253,00 КМ,  

- трошкови осталих непроизводних услуга су планирани у износу од 25.000,00 КМ, а 

странка је исте остварила у износу од 26.032,00 КМ, и 

- странка није планирала трошкове судских трошкова, односно остале расходе, а исте 

је остварила у износу од 194,80 КМ. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 19.373,00 3,86 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 5.664,00 1,13 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 1.500,00 0,30 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 6.021,00 1,20 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 469.757,00 93,52 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 502.315,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 502.315,00 100,00 
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С обзиром да је странка средства утрошила мимо утврђеног програма утрошка 

финансијских средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странка.    

 

(2) Странка је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала 

трошкове нафтних деривата (горива и мазива) у износу од 63.585,68 КМ.  
 

Увидом у достављену документацију, рачуне, спецификације и предрачуне за 

испоручено гориво организационим одборима НДП-ОО Дервента  и НДП-Бања Лука, 

утврђено је да је странка дио трошкова горива евидентирала на основу предрачуна. 

Такође, увидом у појединачне рачуне и спецификације, утврђено је да је гориво, осим 

за два возила за које је странка доставила доказе да су у њеном власништву, 

испоручено и за возила која нису у власништву странке.  

С обзиром да уз поједине рачуне странка није доставила спецификације о издатом 

гориву које уобичајено садрже податке о возилу, односно регистарској ознаци возила 

којем је издато гориво, као и да странка није доставила налоге за службена путовања 

нити путне налоге из којих би се утврдила релација путовања и пређена километража, 

није могуће утврдити у коју сврху је утрошено гориво, тј. у коју сврху су утрошена 

финансијска средства странке.   
 

- У обрасцу 4.1 НДП-ОО Дервента исказани су трошкови горива у износу од 486,36 КМ. 

У додатној документацији странка је доставила фактуру добављача „Нада“ д.о.о. 

Дервента број: 2-675/2018 од 30.06.2018. године у износу од 136,40 КМ, те фактуру 

добављача „Магус“ д.о.о. Бијељина број: 2-175 од 15.05.2018. године у износу од 

349,96 КМ. Увидом у спецификацију која је достављена уз фактуру добављача „Нада“ 

д.о.о. Дервента за испоручено гориво, утврђено је да је гориво испоручено за два 

возила, а за која странка није доставила доказе да су у њеном влаништву. Уз фактуру 

добављача „Магус“ д.о.о. Бијељина странка није доставила спецификацију, нити 

путне налоге из којих би се утврдила релација путовања и пређена километража, 

односно у коју сврху су кориштена возила.  
 

- Контролом рачуна и предрачуна за гориво које је странка евидентирала на конту 

трошкова горива организационог дијела НДП-Бања Лука, утврђено је да је гориво, 

осим за два возила за које је странка доставила доказе да су у њеном власништву, 

испоручено и за возила која нису у власништву странке.  
 

1. Увидом у спецификације уз фактуре добављача „Гас петрол“ д.о.о. Мркоњић Град 

број: 001-128/2018 од 28.02.2018. године у износу од 1.534,51 КМ и број: 001-

359/2018 од 30.04.2018. године у износу од 1.871,27 КМ, утврђено је да је поред 

горива Еуро дизел 4 и Еуро дизел 5 возилу истих регистарских ознака испоручено и 

гориво БМБ 95 у вриједности од 105,25 КМ, односно да је непознатом возилу 

испоручено гориво БМБ 95 у вриједности од 87,00 КМ. 
 

2. Уз рачуне добављача „Гас петрол“ д.о.о. Мркоњић Град број: 001-15/2018 од 

31.01.2018. године у износу од 1.454,95 КМ, број: 001-235/2018 од 31.03.2018. године 

у износу од 1.478,45 КМ, број: 001-622/2018 од 30.06.2018. године у износу од 

1.571,42 КМ, број: 001-762/2018 од 31.07.2018. године у износу од 1.827,06 КМ, број: 

001-1041/2018 од 30.09.2018. године у износу од 3.021,64 КМ, број: 001-1186/2018 од 

31.10.2018. године у износу од 1.494,09 КМ, странка није доставила спецификације 

испорученог горива. Увидом у наведене рачуне утврђено је да је осим дизел горива, 

испоручено и гориво БМБ 95 у укупном износу од 1.476,54 КМ. 
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Поред наведеног, странка је у пословним књигама евидентирала и трошкове горива 

по предрачунима добављача „Гас петрол“ д.о.о. Мркоњић Град у укупном износу од 

7.000,00 КМ, како слиједи: предрачун бр. 0015/18 од 11.04.2018. године за 943,40 

литара дизел горива у износу од 2.000,00 КМ, предрачун бр. 0016/18 од 25.05.2018. 

године за 888,89 литара дизел горива у износу од 2.000,00 КМ и предрачун бр. 0020/18 

од 27.09.2018. године за 1.333,33 литара дизел горива у износу од 3.000,00 КМ. 

Странка је уз изјашњење на Прелиминарни извјештај о прегледу годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину доставила фактуре добављача „Гас петрол“ 

д.о.о. Мркоњић Град за испоручено гориво у укупном износу од 6.500,00 КМ, како 

слиједи: рачун бр. 801-35-2018 од 31.05.2018. године за 728,89 литара дизел горива у 

износу од 1.640,00 КМ, рачун бр. 801-48-2018 од 30.06.2018. године за 626,17 литара 

дизел горива у износу од 1.340,00 КМ, рачун бр. 801-105-2018 од 31.08.2018. године 

за 36,53 литара дизел горива у износу од 80,00 КМ и рачун бр. 801-147-2018 од 

31.10.2018. године за 1.514,9 литара дизел горива у износу од 3.440,00 КМ. Међутим, 

странка није доставила специификације или другу документацију из које би се 

утврдило у коју сврху је утрошено гориво.  
 

Све горе наведено указује на чињеницу да гориво није утрошено искЉучиво за 

остваривање циЉева политичке странке. 
 

b) Народни демократски покрет није у пословним књигама успоставио потпуне 

евиденције о својим приходима, расходима и обавезама и није попунио обрасце 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у складу са одредбама 

Правилника, чиме је прекршио рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Странка у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја није 

исказала тачне податке о приходима из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 19. 

Правилника.  
 

- У обрасцу 3-ф странка је приходе из буџета Републике Српске, Републичке изборне 

комисије у износу од 14.489,92 КМ исказала као приходе из буџета Босне и 

Херцеговине, те је средства у износу од 1.000,00 КМ која је примила из буџета 

Општине Источно Ново Сарајево исказала као приходе из буџета Града Источно 

Сарајево. 
 

- Увидом у податке које је доставила Општина Братунац утврђено је да је Народни 

демократски покрет из буџета Општине Братунац у току 2018. године примио 

средства у укупном износу од 730,00 КМ. Средства су уплаћена дана 16.02.2018. 

године и 12.11.2018. године на трансакцијски рачун број: 5620998074466734, који није 

евидентиран у пословним књигама као рачун Народног демократског покрета.  

Странка у пословним књигама није евидентирала и у финансијском извјештају 

исказала приходе из буџета Општине Братунац, нити је исказала трошкове у истом 

износу. 
 

(2) Народни демократски покрет је неновчану донацију Ренате Шормаз у износу од 

264,00 КМ умјесто у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка 

странка није имала обавезу да плати) исказала у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) 

годишњег финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13, 14. и 18. 

Правилника.  
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(3) Странка у пословним књигама није евидентирала неновчане донације по основу 

кориштења пословних просторија без накнаде у укупном износу од 6.021,00 КМ, што 

указује да није водила потпуне евиденције о приходима.   
 

Увидом у изјаве физичких лица о кориштењу пословних простора без накнаде, 

утврђено је да у пословним књигама нису евидентиране неновчане донације по 

основу бесплатног кориштења пословних простора у Градишци, Зворнику, Источном 

Дрвару, Источном Новом Сарајеву, Кнежеву, Костајници, Лакташима, Невесињу, 

Петрову, Приједору, Рибнику, Сокоцу, Челинцу и Шипову.   

 

Прегледом финансијске документације утврђено је и да висина неновчаних донација 

није реално исказана.  

Наиме, у извјештајном периоду странка је користила просторије у власништву 

физичког лица у Источном Новом Сарајеву за које је плаћала закупнину у износу од 

160,00 КМ мјесечно, док је исто физичко лице странци дало на кориштење посторије 

без накнаде за период 01.04.-31.12.2018. године, те је у Изјави неведена вриједност 

донације у износу од 10,00 КМ мјесечно. 

Исто тако, странка је по основу уговора о закупу користила просторије у власништву 

физичког лица у Сокоцу у периоду од 01.06.-31.12.2018. године по цијени од 140,00 

КМ мјесечно, док су према Изјави истог физичког лица просторије у периоду од 

01.01.-31.05.2018. године уступЉене странци без накнаде, уз процијењену 

вриједеност од 10,00 КМ мјесечно. 
 

Осим наведеног, утврђено је да странка у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни 

које политичка странка није имала обавезу да плати) финансијског извјештаја није 

правилно навела податке о донаторима (име и презиме), чиме је прекршила одредбе 

члана 18. Правилника. 
 

(4) Народни демократски покрет није у обрасцима 4.1 (режијско-административни и 

остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја правилно исказао трошкове, 

чиме је прекршио одредбе члана 22. Правилника.  
 

Странка је у обрасцима 4.1 трошкове воде, трошкове ситног алата и инвентара и 

трошкове осталог режијског материјала исказала као трошкове канцеларијског 

материјала, док је трошкове електричне енергије исказала као трошкове горива и 

мазива. Такође, странка је трошкове књиговодствених услуга исказала као трошкове 

непроизводних услуга, трошкове стипендија као остале нематеријалне трошкове, а 

хуманитарне расходе као остале расходе. Поред наведеног, утврђено је да је странка 

трошкове службених путовања (смјештаја и исхране) у укупном износу од 2.046,00 

КМ у финансијском извјештају исказала као накнаде за топли оброк, превоз, регрес 

и сл. 
 

(5) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да странка није у 

пословним књигама водила правилне евиденције о трошковима закупа пословних 

простора, трошкове је евидентирала у моменту плаћања обавезе, а не у моменту 

настанка трошкова, те у финансијском извјештају који је доставила Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине није правилно исказала трошкове закупа и 

обавезе према закуподавцима, што је супротно рачуноводственим прописима и 

одредбама члана 21, 22. и 24. Правилника. 
 

- Увидом у изјаве физичких лица о кориштењу пословних простора без накнаде и 

пословне књиге странке, утврђено је да у пословним књигама нису евидентирани 

трошкови закупа пословних простора које је странка користила у Градишци, 
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Зворнику, Источном Дрвару, Источном Новом Сарајеву, Кнежеву, Костајници, 

Лакташима, Невесињу, Петрову, Приједору, Рибнику, Сокоцу, Челинцу и Шипову, у 

укупном износу од 6.020,00 КМ.  
 

- Контролом уговора о закупу пословних простора и података о трошковима закупа 

исказаним на обрасцима 4.1 годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да су 

трошкови закупа пословних простора исказани у мањем износу у односу на уговорену 

цијену закупа за сљедеће организационе дијелове: НДП ОО-Сребреница у износу од 

300,00 КМ, НДП ОО-Фоча у износу од 735,00 КМ, НДП ОО-Источна Илиџа у износу 

од 3.190,00 КМ, НДП ОО-Власеница у износу од 150,00 КМ, НДП ОО-Билећа у износу 

од 100,00 КМ и НДП ОО-Добој у износу од 220,44 КМ.  
 

С обзиром да странка није евидентирала све трошкове закупа, тако ни обавезе по овом 

основу нису евидентиране у пословним књигама нити исказане у годишњем 

финансијском извјештају. 
 

- Служба за ревизију је утврдила да су трошкови закупа пословних простора које су 

користили НДП-Бања Лука, НДП ОО-Рудо, НДП ОО-Пале, НДП ОО-Љубиње и НДП 

ОО-Дервента  исказани у већем износу у односу на уговорену цијену закупа, што 

упућује да је странка трошкове закупа евидентирала у моменту плаћања обавезе, а не 

момента настанка обавезе. 

 

(6) Народни демократски покрет је трошкове горива дјелимично евидентирао на основу 

невјеродостојне књиговодствене докуменације, из које се не може поуздано утврдити 

да је гориво испоручено за политичку странку и у ком износу, као што је наведено у 

налазу под тачком а). Такође, странка је трошкове горива у износу од 7.000,00 КМ у 

пословним књигама евидентирала на основу предрачуна, док је увидом у достављене 

рачуне утврђено да је странци испоручено гориво у укупном износу од 6.500,00 КМ, 

што указује да су трошкови горива евидентирани у већем износу за 500,00 КМ у 

односу на остварене. 
 

(7) Странка није успоставила правилне евиденције о својим обавезама и није попунила 

образац 5 (обавезе) годишњег финансијског извјештаја у складу са одредбама члана 

24. Правилника. 
 

Странка је у обрасцу 5 исказала обавезе према осталим добављачима у износу 

1.721,00 КМ, без навођења података за сваког добављача појединачно, обавезе према 

закуподавцима исказала је по одборима без навођења података о закуподавцу (име и 

презиме/назив правног лица), те није тачно исказала податке о износу обавеза према 

појединим добављачима.  

 

- Подаци које је странка исказала о укупним обавезама у обрасцу 5 не одговарају 

подацима исказаним у бруто билансима НДП-Бања Лука и НДП ОО-Фоча.  
 

Народни демократски покрет је у обрасцу 5 годишњег финансијског извјештаја 

исказао укупне обавезе у износу од 60.156,00 КМ, од чега: обавезе по основу бруто 

плата 2.113,69 КМ, обавезе по основу закупа 15.398,00 КМ и обавезе према 

добављачима у износу од 42.644,00 КМ.  
 

Према подацима из бруто биланса НДП-Бања Лука и НДП ОО-Фоча, укупне обавезе 

Народног демократског покрета на дан 31.12.2018. године износиле су 58.155,44 КМ. 

У бруто билансу НДП-Бања Лука, који садржи податке о цјелокупном пословању 

странке изузев одбора у Фочи, укупне обавезе на дан 31.12.2018. године износиле су 
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57.516,89 КМ, од чега су: обавезе по основу бруто плата 2.113,69 КМ, обавезе по 

основу закупа 13.398,20 КМ и обавезе према добављачима 42.005,00 КМ, док су у 

бруто билансу НДП ОО-Фоча исказане обавезе према добављачима у укупном износу 

од 638,55 КМ.  
 

Увидом у појединачне картице обавеза према добављачима утврђено је да је странка 

на картицама обавеза исказала и преплату у износу од 1.960,50 КМ, што није у складу 

са рачуноводственим правилима. 
 

- Народни демократски покрет је у пословним књигама исказао обавезе према 

добављачу „Метромедиа“ д.о.о. у износу од 930,05 КМ. Увидом у аналитичку картицу 

потраживања „Метромедиа“ д.о.о. од Народног демократског покрета за период 

01.01.-31.12.2018. године утврђено је да Народни демократски покрет на дан 

31.12.2018. године према овом правном лицу није имао обавезе.   
 

- Увидом у образац 5 финанијског извјештаја утврђено је да је странка исказала обавезе 

по основу закупа у Љубињу у износу од 2.300,00 КМ, док је истовремено у пословним 

књигама исказала обавезе по истом основу у износу од 300,00 КМ. Такође, странка је 

у обрасцу 5 исказала обавезе према добављачу „Елта-Кабл“ у износу од 1.023,00 КМ, 

док је у пословним књигама обавезе према овом добављачу исказала у износу од 23,00 

КМ.  
 

- Странка је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају за 2018. 

годину исказала обавезе према добављачу „Униграф“ д.о.о. Бања Лука у износу од 

3.124,18 КМ, док према подацима из пословних књига које води добављач, обавезе 

странке на дан 31.12.2018. године износе 4.665,66 КМ. Странка је у изјашњењу на 

Прелиминарни извјештај о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

годину навела да је извршила усаглашавање са добављачем у току 2019. године, те је 

доставила аналитичку картицу добављача за 2019. годину. 
 

c) Народни демократски покрет није отворио намјенски рачун за финансирање 

кампање, већ је све трансакције које се односе на финансирање кампање за Опште 

изборе 2018. године провео путем главног рачуна странке. 
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Народни демократски покрет је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 
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комисија БиХ, могао потрошити 608.811,68  КМ. Политичка странка је у финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање у износу од 157.893,00 КМ.  

 

12. ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА БИХ  (Код 1701) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Лабуристичка странка Босне и 

Херцеговине се финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Лабуристичка странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став (1), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a) Лабуристичка странка Босне и Херцеговине је доставила Програм утрошка средстава 

за 2018. годину у којем је предвидјела укупне трошкове у износу од 354.000,00 КМ. 

Увидом у финансијски извјештај странке утврђено је да је странка у 2018. години 

остварила укупне расходе у износу од 358.448,01 КМ.  
 

Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 71.256,15 КМ утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

- Странка је планирала Трошкове канцеларијског материјала у износу од 5.000,00 КМ, 

а исте је остварила у износу од 6.600,76 КМ, што је за 1.600,76 КМ више од 

планираног износа. 
 

- Трошкове уговора о дјелу странка је планирала у износу од 20.000,00 КМ, а исте је 

остварила у износу од 30.777,68 КМ, чиме је исте прекорачила за износ од 10.777,68 

КМ.  
 

- Странка је Трошкове непроизводних услуга прекорачила за 2.267,23 КМ. Трошкове 

непроизводних услуга странке је планирала у износу од 50.000,00 КМ, а исте је 

остварила у износу од 52.267,23 КМ. У оквиру наведених средстава утврђене су 

исплате предсједници политичке странке у износу од 22.500,00 КМ на основу одлуке 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 4.594,30 1,27 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 90.160,20 24,96 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 500,00 0,14 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 4,48 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 9.196,00 2,55 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 256.745,98 71,08 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 361.200,96 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 361.200,96 100,00 
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о накнади материјалних трошкова у обнашању функције предсједника/це 

Лабуристичке странке БиХ, коју је потписала сама предсједница. У складу са 

одлуком није вршен мјесечни обрачун и утврђивање стварних трошкова, већ су исти 

књижени на терет странке у моменту сваке мјесечне исплате у износу од 2.500,00 КМ.   
 

- Трошкове кампање странка је планирала по врстама у укупном износу од 70.100,00 

КМ, док је исте остварила у износу од 101.169,47 КМ, чиме је исте прекорачила за 

износ од 31.069,47 КМ.  
 

На исти начин, странка је сљедеће трошкове остварила у већем износу у односу на 

планиране расходе: Трошкове електричне енергије за 973,83 КМ, Трошкове услуга за 

3.401,47 КМ, Трошкове платног промета за 249,99 КМ и Трошкове телефона за 

155,57 КМ.  
 

- У Програму утрошка средстава странка није планирала сљедеће трошкове: издатке 

за дневнице и путне трошкове, таксе и новчане казне, хотелске услуге, превоз и 

накнаде за топли оброк и регрес. 

Странка је у 2018. години наведене трошкове остварила у укупном износу од 

20.760,15 КМ, и то: издатке за дневнице и путне трошкове у износу од 3.741,11 КМ, 

таксе и новчане казне у износу од 6.194,00 КМ, хотелске услуге у износу од 2.764,86 

КМ, трошкове превоза у износу од 275,00 КМ и накнаде за топли оброк, превоз и 

регрес у износу од 7.785,18 КМ. 

 

Поред наведеног потребно је истаћи и то да је странка у Програму утрошка средстава 

за 2018. годину планирала средства за Пренесене обавезе  у износу од 15.990,00 КМ 

и Вишак прихода над расходима у износу од 9.000,00 КМ. Наведена средства не могу 

бити планирана за те намјене, односно обухваћена Програмом утрошка за 2018. 

годину, јер су средства за „Пренесене обавезе“ била планирана Програмом утрошка 

средстава за претходне године, односно трошкови су били планирани у периоду када 

су настали, док Вишак прихода над расходима не представља трошак странке.    
  
b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Лабуристичка странка 

Босне и Херцеговине није успоставила потпуне и тачне евиденције о својим 

расходима и није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину 

попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4)  Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације, утврђено је да Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није 

успоставила потпуне и тачне евиденције о расходима странке, те их није правилно 

исказала у годишњем финансијском извјештају у обрасцу 4.1 финансијског 

извјештаја (режијско-административни и остали трошкови), чиме је прекршила 

одредбе члана 22. Правилника.  
 

Увидом у рачуне странке утврђено је да је странка извршила плаћање два рачуна у 

укупном износу од 975,28 КМ које је издао добављач „Ауто Грлица“ д.о.о. Вишково, 

а који су издати на име Абдић Јеленовић Елвире.  

С обзиром да су средства исплаћена физичком лицу које није запослено у странци, 

наведене исплате имају карактер личних примања, на која странка није обрачунала 

нити платила порез на доходак и доприносе. Странка у пословним књигама и 

годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове и обавезе по основу 

пореза на доходак и доприносе на исплаћена средства. 
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- Увидом у пословне књиге странке утврђено је да странка није водила адекватне 

евиденције о својим расходима и обавезама. 
 

Прегледом аналитичке картице конта Нераспоређени вишак прихода, утврђено је да 

је странка у 2018. години евидентирала износ од 166,26 КМ, исправљањем грешке из 

2017. године, јер је два пута теретила трошкове за рачун добављача Привредна 

штампа д.о.о. у износу од 166,26 КМ.  

На основу достављене документације утврђено је да је до наведена пословне 

промјене дошло усљед исправке погрешних евиденција из претходне године, јер је 

странка у 2017. години рачун добављача Привредна штампа д.о.о. у износу од 166,26 

КМ евидентирала два пута у оквиру трошкова.  
 

Трошкови изборне кампање  

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Лабуристичка странка Босне и 

Херцеје за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могао потрошити 223.072,60 КМ. Политичка странка је у 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање у износу од 101.169,47 КМ. 

 

13. СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА-УМИРОВЉЕНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 513) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Странка 

пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине прекршила одредбе 

члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана 6. став (2), члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

a) Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине је у годишњем 

финансијском извјештају за 2018. годину исказала укупне расходе у износу од 

180.364,98 КМ, од чега су трошкови Централе странке износили 70.935,86 КМ, а 

трошкови осталих организационих дијелова 109.429,12 КМ. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 88.088,30 60,07 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 3.460,00 2,36 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 850,00 0,58 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 650,00 0,44 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 50.740,64 34,60 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 154,00 0,11 

I Укупни приходи (1-8) 143.942,94 98,16 

II Остали приходи и друго 2.693,45 1,84 

          Извори финансирања (I+II) 146.636,39 100,00 
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Увидом у План прихода и расхода за 2018. годину, који је доставила Странка 

пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине, утврђено је да је странка планирала 

расходе у укупном износу од 161.301,56 КМ.  

Анализом достављеног Плана прихода и расхода за 2018. годину, утврђено је да план 

није сачињен на начин да се обезбиједи потпуна транспарентност планираног 

трошења средстава, као и њихова упоредба са оствареним трошковима. Истичемо да 

је странка у плану предвидјела и пренос чланарине општинским и градским одборима 

у износу од 73.600,00 КМ, те ставке преноса средстава у износу од 6.935,82 КМ, што 

не представља трошак, већ пренос средстава између организационих одбора унутар 

саме странке.  
 

Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине је у примједбама на 

Прелиминарни извјештај о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

годину навела да се достављени План прихода и расхода за 2018. годину односи само 

на Централу странке, те да су и нижи организациони дијелови странке сачињавали 

своје планове. Међутим, Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине 

није Централној изборној комисији Босне и Херцеговине доставила планове прихода 

и расхода нижих организационих дијелова за 2018. годину ни уз годишњи 

финансијски извјештај за 2017. годину, нити у току обављања прегледа финансијских 

извјештаја за 2018. годину, што указује да су нижи организациони дијелови странке 

финансијска средства у износу од 109.429,12 КМ утрошили мимо плана утрошка 

средстава.  
 

Поред наведеног, прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је 

Централа странке средства у износу од 4.258,70 КМ утрошила мимо Плана прихода 

и расхода за 2018. годину, тј. није планирала све трошкове, док је поједине трошкове 

остварила у већем износу у односу на планиране, како слиједи:  
 

- Странка у плану расхода није предвидјела трошкове услуга копирања, док је 

трошкове одржавања планирала у износу од 200,00 КМ. Увидом у пословне књиге 

утврђено је да су трошкови услуга копирања износили 701,54 КМ, а трошкови 

одржавања 256,75 КМ; 
 

- Трошкови уговора о дјелу и исплате за рад у Предсједништву, Надзорном одбору и  

Активу жена, путне трошкове и рад у комисијама за Централу странке планирани су 

у укупном износу од 20.700,00 КМ. Према подацима из финансијског извјештаја, ови 

трошкови су остварени у износу од 23.341,68 КМ, што је за 2.641,68 КМ више у 

односу на план.  

У обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) у оквиру трошкова 

уговора о дјелу, странка је исказала и путне трошкове. 
 

- У плану прихода и расхода планирани су трошкови птт услуга, телефона и интернета 

у износу од 2.000,00 КМ, док су исти остварени у износу од 2.809,59 КМ; и 
 

- Трошкове репрезентације Централа странке је планирала у износу од 800,00 КМ, док 

је исте остварила у износу од 49,14 КМ.  
 

Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине је прекршила одредбе 

члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка јер није сачинила план 

утрошка средстава на правилан начин, те је финансијска средства обезбијеђена за 

финансирање странке утрошила мимо утврђеног Плана прихода и расхода за 2018. 

годину.       
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b) Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине није у складу са чланом 6. 

Правилника издала потврде о прилозима које је примила од Јасминке Балтић, Расима 

Бојчића, Соње Акшамије, Фадила Алихоџића и Енвера Пашића, чиме је прекршила 

одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. Странка је 

умјесто копије потврда доставила копију налога за уплату средстава. 
 

Поред наведеног, увидом у издате потврде о примљеним прилозима физичким и 

правном лицу, утврђено је да исте не садрже све елементе прописане чланом 6. 

Правилника. Наиме, потврде не садрже серијски број потврде, те нису потписане од 

стране овлаштеног лица.  
 

У складу са чланом 6. став (1) Правилника, политичка странка је дужна сваком 

физичком и правном лицу од којег је примила чланарину или прилог издати потврду 

у којој су садржани сљедећи подаци: назив политичке странке, серијски број потврде, 

укупан износ чланарине/прилога, име и презиме/назив донатора, број личног 

документа/идентификациони број донатора, адреса и мјесто пребивалишта/сједишта 

донатора, датум уплате, датум издавања потврде и потпис овлаштеног лица. 
 

(1) Контролом финансијске документације утврђено је да Градски одбор СП-У БиХ 

Тузла чланарине прикупљене  у готовом новцу, путем благајне, у износу од 293,00 

КМ није уплатио на трансакцијски рачун у року од 10 дана од дана пријема уплате, 

чиме су прекршене одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

- Увидом у изводе са трансакцијског рачуна и благајничке налоге наплате, утврђено је 

да је Градски одбор СП-У БиХ Тузла дана 07.02.2018. године на трансакцијски рачун 

Главног одбора странке уплатио чланарине у износу од 207,00 КМ које су 

прикупљене  у периоду од  15.11.2017. до 01.02.2018. године. Контролом 

благајничких налога наплате утврђено је да су, од укупно уплаћених средстава, само 

средства у износу од 36,00 КМ уплаћена у складу са одредбом члана 5. став (4) Закона 

о финансирању политичких странака.  
 

- Контролом благајничких налога наплате утврђено је да су средства у износу од 

122,00 КМ, која је Градски одбор СП-У БиХ Тузла уплатио на трансакцијски рачун 

Главног одбора странке дана 25.08.2018. године, прикупљена у готовом новцу, на 

благајни овог одбора, у периоду од 22.02.2018. до 17.07.2018. године.  

 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да прилози физичких лица 

нису уплаћени на трансакцијски рачун Главног одбора странке, чиме су прекршене 

одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Странка је у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) КО Зеница исказала прилоге два 

физичка лица у укупном износу од 500,00 КМ, а у обрасцу 3-а ОО Тузла прилоге три 

физичка лица у укупном износу од 70,00 КМ.  

Увидом у изводе са трансакцијских рачуна Главног одбора странке, утврђено је да на 

рачуне Главног одбора нису уплаћени прилози физичких лица у укупном износу од 

570,00 КМ.   
 

- Средства прикупљена од физичких лица у готовом новцу у износу од 700,00 КМ нису 

уплаћена на трансакцијски рачун Главног одбора странке, већ на трансакцијски 

рачун ОО Маглај. 

Контролом прихода које је странка исказала у годишњем финансијском извјештају, 

утврђено је да је ОО Маглај примио средства у благајну, дана 26.04.2018. године, у 
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износу од 700,00 КМ, те да је извршио уплату прикупљених средстава на свој 

трансакцијски рачун. Средства је прикупио Актив жена и то према списку лица за 

екскурзију у Мостар.  

 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину утврђено је да Странка 

пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине није водила правовремене и 

правилне евиденције о приходима, расходима и обавезама и није попунила обрасце 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у складу са одредбама 

Правилника, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Контролом прилога физичких лица утврђено је да је странка приход од продаје 

банера у износу од 70,00 КМ евидентирала као прилог физичког лица Фахрудина 

Шепера, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 14. Правилника. 
 

Градски одбор СП-У БиХ Зеница је, дана 16.10.2018. године, извршио продају једног 

банера физичком лицу Фахрудину Шеперу по цијени од 70,00 КМ.  
 

Увидом рачун добављача „Алфа&Омега маркетинг” д.о.о. Тешањ број: 313-10-

18/2018 од 11.10.2018. године у износу од 1.221,48 КМ, који је доставила странка, 

утврђено је да је Централа странке извршила набавку три банера различитих 

димензија и то: банер димензија 9,5x4,5 м са кедером по цијени од 976,95 КМ, банер 

димензија 494x265 цм по цијени од 197,73 КМ и банер димензија 300x100 цм по 

цијени од 46,80 КМ.  
 

Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка набавку банера умјесто на конту 

ситног инвентара евидентирала на конту трошкова предизборних активности, чиме 

нису успостављене  исправне евиденције. Странка је у пословним књигама за 2020. 

годину извршила исправку књижења набавке банера.     

 

(2) Увидом у пословне књиге и додатну документацију, утврђено је да је странка у 

пословним књигама евидентирала приходе ОО Гламоч и ОО Маглај по основу 

прикупљених чланарина у 2017. години у укупном износу од 2.507,30 КМ, што 

указује да странка није успоставила правовремене евиденције о својим приходима.      
 

Такође, странка је интерни пренос средстава у укупном износу од 167,00 КМ између 

Градског одбора СП-У БиХ Зеница и Кантоналног одбора СП-У БиХ Зеница 

евидентирала у пословним књигама и исказала у годишњем финансијском 

извјештају као приходе, што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама 

члана 13. став (5) Правилника.  

 

(3) У обрасцу 3-г (приходи од пропаганде) годишњег финансијског извјештаја странка 

је исказала приходе у износу од 154,00 КМ. Увидом у документацију коју је 

доставила странка, утврђено је да су средства у износу од 154,00 КМ прикупљена од 

томболе коју је организовао КО СП-У БиХ Зеница, дана 01.04.2018. године. Такође 

је утврђено да је цијена улазница на забаву износила 10,00 КМ, те да су робне 

награде за томболу обезбиједили сљедећи донатори: „Орхидеја ин перлас”, Ауто 

праоница „Car-Wacx”, УП „Салчиновић”,  Удружење жена „Јалија”, Фризерски 

салон „Адмира”, Мушки фризерски салон „Фахро”, Туристичка агенција „Зен турс”, 

Козметички студио „МЕ Деа” и Студио „Пyрус”. 
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Странка у пословним књигама није евидентирала трошкове организације забаве, 

приходе од наплаћених улазница и неновчане донације донатора, нити је исте 

исказала у обрасцима годишњег финансијског извјештаја. 

 

(4) Странка је у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) у оквиру 

трошкова уговора о дјелу исказала путне трошкове у износу од 4.364,50 КМ, те није 

исказала тачан износ трошкова уговора о дјелу. Такође, странка није трошкове 

уговора о дјелу евидентирала по организационим дијеловима, чиме би створила 

претпоставке да правилно попуни обрасце финансијског извјештаја.   

 

(5) Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине није у годишњем 

финансијском извјештају и пословним књигама исказала правилне и потпуне 

податке о трошковима закупа пословних простора које су користили одбори странке 

у Варешу, Бихаћу, Зеници, Центру Сарајево и Тузли, чиме је прекршила одредбе 

члана 21. и члана 22. Правилника. 
 

-Увидом у документацију о кориштењу пословних простора утврђено је да странка 

није евидентирала у пословним књигама и исказала у годишњем финансијском 

извјештају трошкове закупа пословних простора које су користили сљедећи 

организациони одбори странке Вареш у износу од 438,00 КМ и Бихаћ у износу од 

500,40 КМ. 
 

-Трошкове закупа пословног простора који је користила у Зеници странка је 

исказала у мањем износу за 34,00 КМ у односу на уговорену цијену закупа. 
 

-Странка је у годишњем финансијском извјештају трошкове закупа пословних 

простора исказала у већем износу у односу на уговорену цијене закупа 

организационог одбора Центар Сарајево за 302,52 КМ, а ГО Тузла за 896,70 КМ.   
 

С обзиром да није евидентирала све трошкове закупа, тако ни обавезе према 

закуподавцима нису тачно исказане на обрасцу 5 (обавезе) годишњег финансијског 

извјештаја, што је супротно одредбама члана 24. Правилника 

 

d) Странка пензионера-умировљеника Босне и Херцеговине је отворила намјенски 

рачун за финансирање кампање, али је таксу за овјеру политичке странке за учешће 

на Опћим изборима 2018. године уплатила са главног рачуна Главног одбора странке 

број: 3389002205909602. 
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела трансакцијски рачун странке број: 3387302238034147.  
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 
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Трошкови изборне кампање 

  

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка пензионера-умировљеника 

Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.116.344,50 КМ. Политичка 

странка је у финансијском извјештају исказала трошкове кампање у износу од 20.704,71 

КМ.  

 

14. СТРАНКЕ ДИЈАСПОРЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1190) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Странка 

дијаспоре Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка дијаспоре Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 

11. став (1) и члана 12. став (1), став (4) и став (5) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a) Планом утрошка средстава за 2018. годину Странка дијаспоре Босне и Херцеговине 

је на нивоу странке планирала трошкове у износу од 116.332,00 КМ, те од тог износа 

за потребе финансирања регионалних одбора странке 24.000,00 КМ.  
 

(1) У пословним књигама и финансијском извјештају за 2018. годину исказани су 

трошкови само за Централу странке у износу од 107.716,77 КМ, док су средства за 

Централу странке планирана у износу од 92.332,00 КМ.  
 

Анализом достављеног Програма утрошка средстава утврђено је да исти није 

сачињен на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност планираног 

трошења средстава, као и његова упоредба са оствареним трошковима.   

 

(2) Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације странке утврђено 

је да је политичка странка, односно Централа странке средства у износу од 71.423,39 

КМ утрошила мимо свог финансијског плана расхода, односно програма утрошка 

средстава за 2018. годину.  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 160,00 0,13 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 119.280,16 99,87 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 119.440,16 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 119.440,16 100,00 
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- Планом утрошка средства странка је планирала Административне трошкове, 

материјалне трошкове као и путне трошкове у износу од 8.000,00 КМ, док је за ту 

намјену утрошила средства у износу од 15.291,56 КМ, што је за 7.291,56 КМ више 

од планираног износа.   
 

- Едукације чланова и симпатизера странке, као и помоћ социјално-угроженим и 

болесним планирала је у износу од 8.000,00 КМ, а исте је остварила у износу од 

11.760,26 КМ, што је за 3.760,26 КМ више у односу на планиране.  
 

- У плану утрошка средстава странка није предвидјела сљедеће трошкове: трошкове 

рекламе и пропаганде, трошкове књиговодствених услуга, трошкове адвокатских 

услуга и судске трошкове, уговоре о дјелу, трошкове горива и мазива и остале 

трошкове. 
 

Странка је у 2018. години наведене трошкове остварила у укупном износу од 

60.371,57 КМ, и то: трошкове рекламе и пропаганде у износу од 445,85 КМ, 

трошкове књиговодствених услуга у износу од 3.300,00 КМ, трошкове адвокатских 

услуга и судске трошкове у износу од 4.612,16 КМ, уговоре о дјелу у износу од 

21.325,00 КМ, трошкове горива и мазива у износу од 27.408,79 КМ и остале 

трошкове у износу од 3.279,77 КМ. 

 

С обзиром да странка средства није утрошила у складу са планом трошкова за 2018. 

годину, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака.   

 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није пријавила 

све трансакцијске рачуне, није водила евиденције о новчаним токовима по 

трансакцијском рачуну Градског одбора Горажде, није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, нити је годишњи 

финансијски извјештај попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме 

су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

(1) Увидом у Извјештај о рачунима правног лица који се води код Централне банке БиХ 

од 20.05.2019. године, утврђено је да странка на обрасцу 2. финансијског извјештаја 

није пријавила сљедеће трансакцијске рачуне код Уникредит банке: рачун број: 

3386902231834606, рачун број: 3387204854309325 и рачун број: 3387204806158525, 

чиме је прекршила одредбе члана 11.  Правилника.   

 

(2) Странка у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) није исказала 

тачне приходе из буџета Босанско-подрињског кантона, чиме је прекршила одредбе 

члана 19. Правилника. 
 

Увидом у изводе са трансакцијских рачуна Централе странке и Регионалног одбора 

Горажде, утврђено је да је странка из буџета Босанско-подрињског кантона примила 

средства у износу од 4.101,60 КМ.  

У финансијском извјештају и пословним књигама странка је исказала само средства 

уплаћена из буџета Босанско-подрињског кантона на трансакцијски рачун Централе 

странке у износу од 2.050,80 КМ, док средства у износу од 2.050,80 КМ која су 
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уплаћена на трансакцијски рачун Регионалног одбора Горажде странка није 

евидентирала у пословним књигама и исказала у финансијском извјештају. 

 

(3) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није 

успоставила потпуне и тачне евиденције о расходима странке, те није све трошкове 

исказала у годишњем финансијском извјештају у обрасцима 4 (Укупни расходи) и 4.1 

(Режијско-административни и остали трошкови) финансијског извјештаја, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

-  Увидом у пословне књиге странке и изводе Регионалног одбора Горажде, утврђено 

је да странка није евидентирала и у финансијском извјештају није исказала расходе 

Регионалног одбора Горажде, док је увидом у изводе овог одбора утврђен укупан 

промет излаза на дан 06.09.2018. године по трансакцијском рачуну у износу од 

14.198,87 КМ, а са којег су између осталог и плаћани  трошкови овог одбора. 
 

- Увидом у пословне књиге утврђено је да странка по основу Накнада спољних 

сарадника у 2018. години исплатила новчана средства у износу од 21.525,00 КМ.  

С обзиром да су новчана средства исплаћена физичким лицима која нису запослена 

у странци,   наведене исплате имају карактер личних примања, на која странка није 

обрачунала нити платила порез на доходак и доприносе. 
 

-  Прегледом пословних књига и уговора о закупу утврђено је да је странка трошкове 

закупа пословног простора у Горажду исказала у мањем износу за 954,80 КМ у 

односу на уговорену цијену закупа са Сарајево осигурањем.  

 

(4) Увидом у Пресуду Општинског суда у Сарајеву број 65 0 П 650832 17П од 13.12.2018. 

године утврђено је да је Странка дијаспоре БиХ има обавезу да по наведеној 

пресудиисплати физичким лицима новчана средства у укупном износу од 33.293,80 

КМ, како слиједи: Џебраилу Бајрамовићу у износу од 10.000,00 КМ, Исмету Буквица 

у износу од 1.087,00 КМ, Емиру Вижлину у износу од 3.007,00 КМ и Џемили 

Мештровац у износу од 10.000,00 КМ, те трошкове парничног поступка у износу од 

9.199,80 КМ.   
 

Прегледом финансијског извјештаја утврђено је да странка у својим пословним 

књигама и финансијском извјештају није евидентирала и исказала обавезу према 

наведеним физичким лицима, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 
 

С обзиром на напријед наведене чињенице као и на чињеницу да странка приликом 

евидентирања трошкова у пословним књигама не ствара обавезу према добављачима, 

евидентно је да странка нема увид нити тачне податке о стању својих обавеза и 

трошкова.  

 

c) Дана 10.07.2020. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

Странци дијаспоре БиХ упутила Захтјев за достављање додатне документације за 

2018. годину којим је од странке тражено да достави копије извода са трансакцијских 

рачуна код Уникредит банке за период 01.01.-31.12.2018. године: рачуна број: 

3386902231834606, рачуна број: 3387204854309325 и рачуна број: 

3387204806158525. 
 

Странка није поступила у складу са захтјевом Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине, односно није доставила тражену документацију, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких странака.   
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d) Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка у оквиру трошкова горива 

евидентирала и трошкове за закуп моторних возила, односне евидентирала је 

исплаћене накнаде, за два физичка лица, за ту врсту услуге.  

С обзиром на висину исплаћених накнада, евидентно је да је Странка дијаспоре БиХ 

извршила набавку услуга, односно узела под закуп два путничка моторна возила, по 

цијенама које су непримјерено високе у односу на тржишне или фер цијене. 
 

Странка је од Татар Ведије изнајмила путничко моторно возило уз мјесечну накнаду 

од 1.500,00 КМ, те по том основу овом физичком лицу исплатила износ од 18.000,00 

КМ. Друго моторно возило странка је изнајмила од Едима Фејзића, такође, уз 

мјесечну накнаду од 1.500,00 КМ, те по том основу  у 2018. години исплатила  укупни 

износ од 7.500,00 КМ.  
 

 

15. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  (Код 016) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска радикална странка 

Републике Српске се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Српска радикална странка Републике Српске прекршила одредбе члана 4. став (1), 

члана  5. став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (4) и став (5) Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

a) Српска радикална странка Републике Српске у плану утрошка средстава за 2018. 

годину планирала трошкове у износу од 94.680,00 КМ, док је у финансијском 

извјештају исказала трошкове у износу од 86.414,00 КМ.  

Међутим, Српска радикална странка Републике Српске код појединих врста 

трошкова није се придржавала финансијског плана утрошка, па је исте остварила у 

већем износу од трошкова предвиђених  финансијским планом, како слиједи: 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ 

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго 100.414,00 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 100.414,00 100,00 
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- Планом утрошка средстава странка је планирала  трошкове горива и енергије у 

износу од 15.000,00 КМ, док су у финансијском извјештају на обрасцу 4.1 (режијско-

административни и остали трошкови) и пословним књигама ови трошкови исказани 

у износу од 22.390,00 КМ, што је за 7.390,00 КМ више од планираног износа. 
 

- Трошкови осталих услуга планирани су у износу од 413,00 КМ, а остварени у износу 

од 4.473,00 КМ, односно више од плана за 4.060,00 КМ.  
 

- Трошкови репрезентације  планирани су у износу од 9.779,00 КМ, а остварени у 

износу од 10.984,00 КМ, односно више од плана за 1.205,00 КМ.  

 

Поред наведеног, утврђено је да странка у финансијском плану за 2018. годину није 

планирала поједине врсте трошкова, а које је исказала у финансијском извјештају и 

евидентирала у пословним књигама у укупном износу од 13.100,00 КМ. Утврђено је 

да странка није планирала трошкове дневница и путних трошкова у износу од 

3.900,00 КМ и накнаде за топли оброк, превоз, регрес и сл. у износу од  9.200,00 КМ. 
 

С обзиром да странка средства није утрошила у складу са финансијским планом 

трошкова за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака.   
 

b) Политичка странка није у пословним књигама и финансијском извјештају 

евидентирала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора у Гацку, чиме је  прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.   
 

Према подацима из Изјаве број: 01-03-05/2019 од 09.12.2019. године, коју је 

доставила Српска радикална странка Републике Српске, утврђено је да је Општински 

одбор Српске радикалне странке Републике Српске Гацко користио пословни 

простор у Гацку, за који није плаћао закупнину, што указује да је поменути простор 

користио без накнаде.  
 

Српска радикална странка Републике Српске је кориштењем пословног простора без 

плаћања закупнине остварила неновчану донацију, коју је у складу са чланом 5. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака била обавезна евидентирати у 

пословним књигама и пријавити у годишњем финансијском извјештају који је 

поднијела Централној изборној комисији БиХ.  
 

c) Прегледом  годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Српска радикална 

странка Републике Српске није успоставила, потпуне и тачне евиденције о промету 

новчаних средстава путем трансакцијских рачуна, није успоставила потпуне 

евиденције о приходима, расходима и обавезама странке, чиме је прекршила одредбе 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

Финансијски извјештај није доставила и попунила у складу са чланом 12. став (4) овог 

Закона и Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака-у даЉњем тексту: Правилник.  
 

(1) Политичка странка је у финансијском извјештају исказала остале приходе у износу 

од 100.414,00 КМ.   
 

Контролом података исказаних у обрасцу 3 (извори финансирања) финансијског 

извјештаја странке  и прилогу уз образац 3, утврђено је да је странка као остале 

приходе исказала средства која је примила из буџета 10 општина у укупном износу 

од  17.562,33 КМ и средства која је примила из буџета Републике Српске у износу од 
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82.851,99 КМ, односно укупно 100.414,00 КМ, што је супротно одредбама члана 13. 

и члана 19. Правилника.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна утврђено је да су странци уплаћена 

средства из буџета сљедећих општина: Оштра Лука у износу од 132,00 КМ, Рудо у 

износу од 843,00 КМ, Невесиње у износу од 1.422,86 КМ КМ, Мркоњић Град  у 

износу од 2.268,00 КМ, Угљевик у износу од 9.450,50 КМ, Гацко у износу од 1.810,00 

КМ, Брод у износу од 534,00 КМ, Нови Град у износу од 708,47 КМ, Петрово у 

износу од 300,00 КМ и Чајниче у износу од 93,50 КМ. Такође, утврђено је да су 

странци уплаћена и средства са рачуна  Српске демократске странке по основу 

коалиционог споразума у укупном износу од 82.851,99 КМ. 
 

(2) Српска радикална странка Републике Српске није у обрасцу 2. (Преглед промета 

свих трансакцијских рачуна странке) финансијског извјештаја исказала рачун број: 

5620998042841824 отворен код НЛБ банке а.д. Бања Лука и није исказала тачан 

промет на трансакцијским рачунима број: 5621008000560348 код НЛБ банке а.д. 

Бања Лука и број: 5710100000111323 код Комерцијалне банке, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. Правилника. 
 

- Увидом у Извјештај о рачунима правног лица који се води код Централне банке БиХ 

од 17.05.2019. године, утврђено је да странка на обрасцу 2 финансијског извјештаја 

није исказала трансакцијски рачун странке отворен код НЛБ банке а.д. Бања Лука 

број: 5620998042841824. 
 

- Странка у обрасцу 2 није исказала тачне податке о оствареном промету излаза и 

стању на дан 31.12.2018. године на трансакационом рачуну број: 5621008000560348  

код НЛБ банке Бања Лука.   

Наиме, странка је на обрасцу 2. исказала промет излаза у износу од 11.174,05 КМ и 

стање на дан 31.12.2018. године у износу од 898,32 КМ. Контролом извода утврђено  

је да је промет излаза износио 11.167,05 КМ, а стања на дан 31.12.2018. године 905,32 

КМ.  
 

- Странка је у финансијском извјештаја исказала промет излаза са трансакцијског 

рачуна број: 5710100000111323 код  Комерцијалне банке у износу од 96.723,79 КМ и 

стање на дан 31.12.2018. године у износу од 795,32 КМ. Контролом промета извода 

са трансакцијског рачуна, утврђен је промет излаза у износу од 96.728,86 КМ и стање 

на дан 31.12.2018. године у износу од 790,23 КМ.  
 

(3) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и додатне документације је утврђено 

да Српска радикална странка Републике Српске није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о расходима странке, те их није правилно исказала у финансијском 

извјештају и пословним књигама, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. 

Правилника.  
 

- Странка у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег 

финансијског извјештаја није исказала трошкове закупа пословног простора у 

власништву Општине Кнежево.  
 

Увидом у акт Општине Кнежево, број: 04-03-3/19 од 21.05.2019. године, утврђено је 

да је странка користила пословни простор у власништву Општине Кнежево уз 

мјесечну закупнину од 30,00 КМ, што годишње износи 360,00 КМ. Наведене 

трошкове закупа странка није евидентирала у пословним књигама и није исказала у 

финансијском извјештају, чиме су и укупни расходи странке исказани у мањем 

износу од остварених за 360,00 КМ. 
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- Српска радикална странка Републике Српске је у пословним књигама и обрасима 4.1  

за општинске одборе странке Нови Град и Гацко исказала трошкове  фиксног 

телефона и трошкове електричне енергије, што указује да су наведени општински 

одбори  користили пословне просторе за које странка није у финансијском извјештају 

и у пословним књигама исказала трошкове закупе.  
 

- Увидом у обрасце 4.1 финансијског извјештаја, утврђено је да странка није 

транспарентно приказала утрошак дијела средстава, иако су странци средства 

исплаћена из буџета.  
 

Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове непроизводних 

услуга у износу од 6.845,00 КМ и остале расходе у износу од 4.473,00 КМ.  
 

Увидом у рачун правног лица „Зомиx-инжињеринг“ д.о.о. Нови Град број: У02/18, 

утврђено је да су на овом рачуну исказане књиговодствене услуге у износу од 

6.844,50 КМ.  

Контролом евиденција из пословних књига странке, утврђено је да је странка 

евидентирала РТРС таксу у износу од 1.672,50 КМ, таксу за овјеру учешћа на Општим 

изборима 2018. године у износу од 1.500,00 КМ, као и судске таксе по пресудама суда 

у износу од 1.300,46 КМ, што укупно чини износ од 4.473,16 КМ.  
 

У складу са одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака 

и одредбама члана 22. Правилника, странка је била обавезна да у обрасцу 4.1 наведе 

тачан назив трошкова.  
 

(4) 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,  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 странка током 2018. године исплатила средства физичком лицу 

Слободану Рупару у  износу од 9.200,00 КМ. Странка је ове исплате у обрасцу 4.1 

годишњег финансијског извјештаја исказала на конту 529-накнаде за топли оброк, 

превоз, регрес и сл. 
 

С обзиром да средства исплаћена физичком лицу имају карактер личних примања, 

странка је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на сва исплаћена 

средства физичком лицу, обрачуна и уплати порезе и доприносе.  

 

(5) Српска радикална странка Републике Српске је на обрасцу 5 (обавезе странке) 

финансијског извјештаја исказала обавезе у укупном износу од 14.662,00 КМ. У 

оквиру   поменутог  износа странка је исказала обавезе према „разним добављачима“ 

у  износу од 13.281,070 КМ, иако је била обавезна да наведе сваког добављача 

појединачно, са датумом настанка обавезе и износом обавезе на дан 31.12.2018. 

године. Без навођења аналитике повјерилаца странка је прекршила одредбе члана 12. 

став (4) Закона и одредбе члана 24. Правилника.  
 

Такође, увидом у акт Општине Кнежево број: 03-07-6-426-1/19 од 21.05.2019. године, 

утврђене су обавезе странке по основу закупа на дан 31.12.2018. године у износу од 

2.520,00 КМ, које странка није исказала на обрасцу 5. финансијског извјештаја. 
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(6) Српска радикална странка није доставила одштампане обрасце 1, 1-1, 2, 2.1, 3, 4 и 5 

годишњег финансијског извјештаја у ПДФ формату у складу са одредбама члана 3. 

став (1) Правилника. 
 

(7) Дана 06.08.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

странци упутила захтјев за достављање додатне документације број: 03-07-6-56-2/19, 

којим је затражено да достави: документацију о кориштењу пословних простора у 

2018. години , документацију за приходе од отписаних обавеза Нови Град, Завршни 

рачун странке  (Биланс стања и успјеха) за 2018. годину и копије извода са 

трансакцијског рачуна рачуна странке број: 5620998042841824 код  НЛБ банке и 

изводе бр. 53 и 54 са рачуна број: 5621008000560348 код НЛБ  банке за период 01.01.-

31.12.2018. године 
 

У остављеном року, странка није доставила копију извода са трансакцијског рачуна 

број: 5620998042841824 код НЛБ банке а.д Бања Лука.  
 

С обзиром да Српска радикална странка Републике Српске није поступила у складу 

са захтјевом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, односно није 

доставила сву тражену документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (5) 

Закона о финансирању политичких странака. 

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Српска радикална странка 

Републике Српске је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 126.059,70 КМ. Политичка странка 

је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 12.845,00 КМ. 

 

 

16. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА (Код 1200) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Српска напредна 

странка се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Српска напредна странка прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) и 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 39.150,00 51,07 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 6.000,00 7,83 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.206,85 1,57 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 21.368,01 27,87 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 67.724,86 88,34 

II Остали приходи и друго 8.938,75 11,66 

          Извори финансирања (I+II) 76.663,61 100,00 
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члана 12. став (1), став (3), став (4) и став (5) Закона о финансирању политичких 

странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 

 

a) У Програму утрошка средстава за 2018. годину, Српска напредна странка је 

планирала укупне расходе у износу од 80.000,00 КМ.  
 

Анализом Програма утрошка средстава за 2018. годину и података из годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да су средства у износу од 

17.435,35 КМ утрошена мимо програма утрошка средстава, како слиједи: 
 

- Странка није у свом Програму утрошка финансијских средстава планирала све 

трошкове које је имала током 2018. године, и то: трошкове канцеларијског 

материјала, трошкове комуналних услуга, трошкове књиговодствених услуга, 

трошкове платног промета, трошкове осталих пореза и трошкове прекршајних 

налога, а који су укупно износили 7.631,90 КМ; и 
 

- У програму утрошка средстава планирани су остали трошкови у износу од 4.000,00 

КМ, док је странка ове трошкове остварила у износу од 13.999,05 КМ, односно 

прекорачила је план за 9.999,05 КМ.  
 

С обзиром na to да средства обезбијеђена за финансирање странке нису утрошена у 

складу са програмом утрошка средстава за 2018. годину, Српска напредна странка 

прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака.   
 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да Српска напредна странка није водила 

пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила 

правилне и потпуне евиденције о трансакцијском рачуну, приходима, расходима и 

обавезама, обрасце годишњег финансијског извјештаја није попунила у складу са 

Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.   

 

(1) Српска напредна странка није у обрасцу 1.1 (територијална структура политичке 

странке) исказала све организационе одборе странке, чиме је прекршила одредбу 

члана 10. Правилника. 
 

Странка је у коригованом обрасцу 1.1 навела да има девет организационих одбора, и 

то: Главни одбор Бања Лука, градске одборе у Бијељина и Зворнику и општинске 

одборе у Дервенти, Броду, Угљевику, Власеници, Билећи и Босанском Грахову.  
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је странка у току 2018. 

године користила пословне просторе у Теслићу, Вишеграду и Приједору, те да је 

остварила приходе из буџета општина Братунац, Прњавор, Вишеград, Чајниче, 

Петрово, Кнежево и Лопаре, што указује да у овим општинама има организационе 

одборе, које није исказала у обрасцу 1.1 финансијског извјештаја.  
 

(2) Увидом у податке које је доставила Општина Кнежево, утврђено је да су буџетска 

средства странке у износу од 1.206,85 КМ уплаћена на трансакцијски рачун правног 

лица „Романса“ Борислав Ђенић. Средстава су уплаћена на основу Одлуке Начелника 

Општине Кнежево о одобрењу средстава у износу од 1.206,85 КМ Општинском 

одбору СНС Кнежево. 
 

Служба за ревизију је утврдила да је Српска напредна странка у коригованом обрасцу 

3-ф (приходи из буџета) исказала приходе из буџета Општине Кнежево у износу од 
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1.206,85 КМ, али да у пословним књигама није евидентирала ове приходе. Такође је 

утврђено да је Српска напредна странка приходе из буџета Општине Кнежево у 

износу од 1.206,85 КМ исказала и у коригованом обрасцу 3-е (неновчане донације и 

рачуни које странка није имала обавезу да плати) као прилог правног лица „Романса“ 

Борислав Ђенић, чиме је и укупне приходе увећала за исти износ, што је супротно 

одредбама члана 13. и 18. Правилника. 
 

Поред наведеног, утврђено је да странка у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају није исказала ни трошкове ОО СНС Кнежево у износу од 

1.206,85 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.   
 

 

(3) У годишњем финансијском извјештају странка је исказала остале приходе у износу 

од 8.938,75 КМ. Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка отписала обавезе 

по основу закупнине у износу од 8.323,40 КМ и обавезе за порез на закуп у износу од 

615,55 КМ.  
 

Странка није доставила документацију о отписаним обавезама (одлуку о отпису, 

изводе отворених ставки, аналитичке картице обавеза и сл.), већ је образложила да су 

обавезе по основу закупнине према ЗЗ Задруга Јединство Озрен и Општини Босанско 

Грахово, те физичким лицима Милки Ступар и Биљани Тркуља отписане у корист 

прихода уз образложење да ове обавезе нису требале бити евидентиране у 2017. 

години. 
 

На основу података из аналитичке картице потраживања Општине Босанско Грахово 

од Српске напредне странке за период 01.01. до 31.12.2018. године, утврђено је да је 

Српска напредна странка на дан 01.01.2018. године имала обавезе за закуп према овој 

општини у износу од 1.018,40 КМ, а које се односе на закуп пословног простора за 

период 2016.-2017. година.  
 

Горе наведено указује да је странка из пословних књига искњижила обавезе без 

сагласности закуподавца са којим има склопљен уговор о закупу, те без одлуке 

руководства странке о отпису обавеза.     
 

У складу са одредбама Правилника, странка је ове приходе требала исказати у 

обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које странка није имала обавезу да плати) 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину. 

 

(4) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Српска напредна 

странка није у пословним књигама водила правилне евиденције о својим расходима, 

трошкове је евидентирала у моменту плаћања обавезе, а не у моменту настанка 

трошкова, те у финансијском извјештају који је доставила Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине није исказала све режијско-административне и остале 

трошкове, што је супротно рачуноводственим прописима и одредбама члана 21. и 22. 

Правилника. 
 

(5) Српска напредна странка није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају правилно исказала трошкове закупа пословних простора, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

- У обрасцима 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег 

финансијског извјештаја странка је исказала трошкове закупа пословних простора 

које су користили Главни одбор Бања Лука, Градски одбор Бијељина и ОО Угљевик 

у укупном износу од 8.955,20 КМ, како слиједи: Главни одбор Бања Лука у износу од 
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2.055,20 КМ, Градски одбор Бијељина у износу од 3.300,00 КМ и ОО Угљевик у 

износу од 3.600,00 КМ. 
 

Увидом у пословне књиге и расположиву документацију утврђено је да је странка 

евидентирала трошкове закупа просторија које је користила у Бијељини у износу од 

3.600,00 КМ, Угљевику у износу од 3.600,00 КМ, Приједору у износу од 500,00 КМ, 

Козарској Дубици у износу од 655,20 КМ и трошкове за друге просторије у износу од 

600,00 КМ, што укупно износи 8.955,20 КМ.  
 

Српска напредна странка није евидентирала трошкове закупа за просторије које 

користи Главни одбор у Бањалуци и просторије у Зворнику и није доставила уговоре 

о закупу за све просторе.   

 

- Увидом у податке које су доставиле општине, утврђено је да Српска напредна странка 

није у пословним књигама евидентирала и у финансијском извјештају исказала 

трошкове  закупа пословних простора које су користили одбори странке у Босанском 

Грахову, Теслићу и Вишеграду, како слиједи:  
 

1. Према подацима које је доставила Општина Босанско Грахово, Српска напредна 

странка је користила просторије у власништву ове општине уз уговорену цијену 

мјесечног закупа од 53,60 КМ, односно годишњи закуп у износу од 643,20 КМ. 

Странка није у пословним књигама евидентирала и у финансијском извјештају 

исказала ове трошкове.  
 

2. Странка није исказала трошкове закупа пословног простора који је користила у 

Теслићу у укупном износу од 96,00 КМ. Увидом у податке које је доставила 

Општина Теслић, утврђено је да је Општински одбор Теслић користио просторије 

површине 16 м2, те да је Општина Теслић испоставила фактуре странци за 

кориштење простора.    
 

3. Трошкови закупа пословног простора који је користио Општински одбор Вишеград 

у 2018. години, према одредбама Уговора о закупу пословног простора, износили су 

948,00 КМ. Странка није у пословним књигама и финансијском извјештају исказала 

ове трошкове. 

 

- Увидом у Уговор о закупу пословних просторија од 25.04.2018. године који је 

закључен између Српске демократске странке и Српске напредне странке, утврђено 

је да је Српска напредна странка у периоду од 01.05. до 31.12.2018. године користила 

просторије у власништву Српске демократске странке у Приједору, уз уговорену 

мјесечну закупнину у износу од 250,00 КМ.   

Српска напредна странка је у пословним књигама евидентирала и у годишњем 

финансијском извјештају исказала трошкове закупнине за мај и јуни 2018. године у 

износу од 500,00 КМ, што одговара износу плаћених обавеза, док трошкове закупа за 

период јули-децембар 2018. године у износу од 1.500,00 КМ није евидентирала.  
 

(6) Српска напредна странка није у годишњем финансијском извјештају исказала све 

обавезе на дан 31.12.2018. године и није правилно попунила образац 5 (обавезе), чиме 

је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 
 

Странка је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала обавезе по 

основу закупа пословних простора у укупном износу од 900,00 КМ, али без навођења 

имена закуподаваца.   
 



 

168 

 

Служба за ревизију је утврдила да странка није евидентирала све трошкове закупа 

пословних простора које је користила у Босанском Грахову, Теслићу, Вишеграду и 

Приједору, што указује да ни обавезе према закуподавцима нису евидентиране, а ни 

исказане у годишњем финансијском извјештају.  
 

- Увидом у аналитичку картицу потраживања Општине Босанско Грахово од Српске 

напредне странке за период 01.01. до 31.12.2018. године, утврђено је да Српска 

напредна странка на дан 31.12.2018. године има обавезе према овој општини у 

укупном износу од 1.661,60 КМ.  
 

- Према подацима које је доставила Општина Теслић, укупан дуг странке према 

Општини Теслић на дан 31.12.2018. године износи 429,94 КМ.  
 

- Према подацима из пословних књига Српске демократске странке, обавезе Српске 

напредне странке по основу закупа пословних просторија у Приједору на дан 

31.12.2018. године износе 1.500,00 КМ. 
 

(7) Странка није поступила у складу са Захјевом за достављање додатне документације 

за 2018. годину, тј. није доставила копију потврда о пријему прилога који су исказани 

у обрасцима 3-а и 3-б, документацију за остале приходе и документацију о 

кориштењу пословних просторија у 2018. години за све организационе дијелове 

странке, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

c) Увидом у службене евиденције, утврђено је да Српска напредна странка није 

поднијела постизборни финансијски извјештај-Општи избори 2018. године, чиме је 

прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и 

члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 
 

d) Српска напредна странка није отворила намјенски рачун за финансирање кампање. 

Таксу за овјеру пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године странка је 

уплатила са свог редовног трансакцијског рачуна.  
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о редовном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Српска напредна странка је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 1.545.193,40 КМ. Политичка странка у финансијском 

извјештају није исказала трошкове кампање.  
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17. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 734) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска странка права Босне и 

Херцеговине финансирала се из сљедећих извора: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска странка права Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став (1), 

члана 5. став (4), члана 11. став (1) и члана 12. Закона о финансирању политичких 

странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 
 

a) Прегледом финансијског извјештаја и пословних књига утврђено је да средства у 

износу од 27.316,70 КМ политичка странка није утрошила у складу са програмом 

утрошка средства, односно финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину, 

чиме је прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака.  

Странка је остварила трошкове горива и мазива у износу од 10.625,21 КМ, а исте није 

предвидјела програмом утрошка.  

Трошкове рекламе и пропаганде остварила је у већем износу од планираних за 

4.596,85 КМ. Ове трошкове је планирала у износу од 9.000,00 КМ, а остварила их је 

у износу од 13.596,85 КМ.  

Странка је остварила трошкове услуга, међу којима је и регистрације путничког 

моторног возила, у износу од 4.229,64 КМ, које је у финансијском извјештају и 

пословним књигама исказала као остале расходе, иако исте није планирала.  

Путне трошкове, трошкове превоза и хотелски смјештај странка је планирала у 

износу од 3.000,00 КМ, а исте је остварила у износу од 3.765,00 КМ, што је за 765,00 

КМ више од планираних трошкова. 

Политичка странка је остварила трошак у износу од 3.600,00 КМ по основу услуга 

закупнине пословних простора које је користила у претходним годинама, а трошкове 

није евидентирала у моменту њиховог настанка, нити их је финансијским планом 

предвидјела.  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 

0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 96.842,11 95,49 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 96.842,11 95,49 

II Остали приходи и друго   4.577,09 4,51 

          Извори финансирања (I+II) 101.419,20 100,00 
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Мимо програма утрошка средстава, политичка странка је платила и новчане казне у 

износу од 3.500,00 КМ. 
 

b) Политичка странка није успоставила евиденцију нити је у финансијском извјештају 

пријавила  неновчану донацију коју је остварила кориштењем пословног простора 

без плаћања закупнине, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Увидом у Акт Општине Купрес број: 02/2-14-2-659/19  од 20.05.2019. године 

утврђено је да је странка без плаћања закупнине користила простор у власништву 

општине, површине 17,53 м2. 
 

Политичка странка је кориштењем пословног простора без плаћања закупнине 

остварила неновчану донацију коју је, у складу са чланом 5. став (4) Закона о 

финансирању пшолитичких странака била обавезна  евидентирати у пословним 

књигама и пријавити у финансијском извјештају.  
 

c) Политичка странка је прекршила је одредбе члан 11. став (1) и члана 12. Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона 

Боссне и Херцеговине. 
 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и пословних 

књига, утврђено је да Хрватска странка права Босне и Херцеговине није правилно и 

тачно евидентирала новчане токове, приходе, расходе и обавезе, није у финансијском 

извјештају укључила користи остварене од активности удружења које је повезано са 

политичком странком и  годишњи финансијски извјештај није попунила у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странка - у 

даљњем тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

(1) Хрватска странка права Босне и Херцеговине у финансијском извјештају није 

пријавила комплетну организациону структуру. Увидом у пословне књиге и друге 

ревизијске доказе, утврђено је да је странка у 2018. години користила пословне 

просторе у: Љубушком, Витезу, Купресу и Широком Бријегу, што указује на 

чињеницу да је имала организационе дијелове, које није исказала у обрасцу 1-1 

(територијална организација политичке странке) годишњег финансијског 

извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 10. Правилника. 
 

(2) У финансијском извјештају странка није пријавила два трансакцијска рачуна, 

отворена код Рајфајзен банке д.д. Сарајево, рачун Средишњег уреда и рачун уреда у 

Брчко дистрикту БиХ.  
 

- По трансакцијском рачуну Средишњег уреда странка је у пословним књигама 

евидентирала промет: стање на дан 01.01.2018. у износу од 1.329,47 КМ, укупан 

промет улаза у износу од 53.676,8 КМ и укупан промет излаза у износу од 55.006,27 

КМ.  

- По трансакцијском рачуну уреда у Брчко дистрикту БиХ странка у пословним 

књигама није евидентирала промет. Исказала је само стање и на почетку и на крају 

извјештајног периода у истом износу од 924,86 КМ.  
 

(3) Увидом у благајничку документацију утврђено је да је Средишњи уред Хрватске 

странке права Босне и Херцеговине подизао новац са трансакцијског рачуна и вршио 

полог у благајну супротно принципима благајничког пословања и Уредби о 
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условима и начину плаћања готовим новцем у Федерацији БиХ. Иако се у складу са 

финансијским прописима подизање готовине са трансакцијског рачуна врши у 

висини утврђеног благајничког максимума и то у случају када у благајни недостају 

готовинска средства за текуће потребе, странка је подизала износе новца енормно 

високе за обим њених готовинских плаћања. Током 2018. године странка је са рачуна 

подигла готовину у укупном износу од 45.500,00 КМ, иако је почетни салдо готовине 

у благајни на дан 01.01.2018. године износио 19.542.90 КМ. Укупне исплате готовине 

са благајне су извршене у износу од 26.122,92 КМ, па је готовину у благајни на дан 

31.12.2018. године странка евидентирала у износу од 38.919,98 КМ.  
 

(4) Политичка странка није у пословним књигама и финансијском извјештају 

евидентирала неновчану донацију, Општине Купрес коју је остварила кориштењем 

њеног пословног простора без плаћања закупнине, чиме је прекршила одредбе  члана 

13. и 18. Правилника. 

Странка није исказала ни трошкове закупа поменутог простора, чиме је прекршила 

одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

(5) Контролом прихода које је странка остварила из буџета утврђено је да је дио прихода, 

у износу од 882,00 КМ, погрешно исказан  на обрасцу 3-ф (приходи из буџета), што 

је супротно одредбама члана 19. Правилника. 

Странка је уплату средства из буџета Општине Витез, односно траншу у износу од 

282,00 КМ исказала као приход из буџета Општине Добретићи, а траншу Општине 

Нови Травник, у износу од 600,00 КМ исказала је као приход из буџета Општине 

Травник.  
 

(6) Политичка странка је укупно остварене трошкове, у износу од 88.566,22 КМ, у 

пословним књигама и финансијском извјештају исказала као режијско-

административне трошкове Средишњег уреда странке, иако је у складу са одредбама 

из члана 21. и 22. Правилника била обавезна да изврши њихову класификацију и исте 

искаже по организационим дијеловима странке. Осим наведеног странка дио 

трошкова закупнине из 2018. године није исказала ни у пословним књигама ни у 

финансијском извјештају, док је дио трошкова који су настали у ранијим  годинама 

исказала у овој  извјештајној години, односно у моменту њиховог плаћања. 
 

- Странка је трошкове закупа пословног простора у Љубушком у износу од 8.400,00 

КМ, трошкове закупа у Витезу у износу од 900,00 КМ и трошкове закупа у Орашју у 

износу од 500,00 КМ пријавила као трошкове Средишњег уреда у износу од 9.800,00 

КМ, што је супротно одредбама члана 7. и члана 22. Правилника.  
 

- Осим наведеног, утврђено је да странка у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају није исказала трошкове закупа пословног простора у 

Широком Бријегу.   

Према подацима које је доставио Град Широки Бријег, утврђено је да је Општинска 

организација ХСП БиХ Широки Бријег користила просторије површине 60 м2 уз 

обавезу да плаћа закупнину у износу од 1.200,00 КМ годишње.  
 

- У годишњем финансијском извјештају на обрасцу 4.1 (режијско-административни 

трошкови) странка је исказала трошкове рекламе и пропаганде у износу од 13.596,85 

КМ. Увидом у пословне књиге и финансијску документацију, утврђено је да 

трошкови у износу од 11.011,51 КМ представљају трошкове изборне кампање, које је 

странка у складу са одредбама из члана 22. Правилника требала пријавити на обрасцу 

4-2 (трошкови пропаганде).  
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- Хрватска странка права Босне и Херцеговине ни у постизборном финансијском 

извјештају није, у складу са одредбама члана 15.1 став (1) точка (4) Изборног закона 

Босне и Херцеговине, пријавила трошкове изборне кампање.  
 

(7) Хрватска странка права Босне и Херцеговине иако је, у складу са одредбом члана 12. 

став (2) Закона о финансирању политичких странака имала обавезу да у свој 

финансијски извјештај укључи користи остварене од активности удружења 

„Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са политичком 

странком, јер је странка чланица овог удружења, она то није учинила.  
 

(8) Политичка странка је обавезе на дан 31.12.2018. године исказала супротно одредбама 

члана 24. Правилника. Обавезе према свим добављачима исказала је у збирном 

износу од 104.524,81 КМ, обавезе по уговору о дјелу у износу од 500,00 КМ и обавезе 

за доприносе по уговору о дјелу у износу од 20.064,99 КМ. Умјесто да обавезе искаже 

према сваком добављачу појединачно, са датумом настанка обавезе и износом 

обавезе на дан 31.12.2018. године, политичка странка је као датум настанка свих 

обавеза, у износу од 125.089,80 КМ, навела дан 31.12.2018. године.  

У постизборном финансијском извјештају Хрватска странка права Босне и 

Херцеговине, осим позајмице од Хрватске демократске заједнице Босне и 

Херцеговине, у износу од 10.000,00 КМ, није пријавила друге обавезе. Увидом у 

пословне књиге странке утврђено је да су неизмирене обавезе странке према 

добављачима у износу од 98.218,62 КМ настале прије извјештајне 2018. године. 

Непријављивањем обавеза у постизборном финансијском извјештају странка је 

прекршила одредбе члана 15.1 став (1) тачка 5. Изборног закона Босне и Херцеговине. 
 

Утврђено је да су обавезе, које је странка исказала према седам добављача у укупном 

износу од 25.257,62 КМ, настале у периоду прије 2015. године. Након извршене 

ревизије финансијског извјештаја за 2015. годину странци је дата препорука да 

изврши усаглашавање обавеза са добављачима и утврди њихово стварно стање, јер 

су неки од добављача које странка наводи били ликвидирани, а неки су одговорили 

да немају потраживања од ове политичке странке. 
 

d) Политичка странка је прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је од Хрватске странке права 

Босне и Херцеговине, актом број: 03-07-6-355-2/19 од 30.07.2019. године затражила 

да достави додатну финансијску документацију за 2018. годину: бруто биланс на дан 

31.12.2018. године, главну књигу за период 01.01.- 31.12.2018. године, документацију 

о кориштењу пословних простора за све организационе дијелове политичке странке, 

документацију везану за остале приходе, копију извода са трансакцијског рачуна, 

број: 3381302246903836 код Уникредит банке за период 01.01.-31.12.2018. године, 

програм утрошка средстава за 2018. годину, копију уговора о позајмицама, копију 

уговора о дјелу и аналитички преглед добављача према којима странка има обавезе 

на дан 31.12.2018. године. 
       

Политичка странка није поступила у складу са захтјевом Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине, односно није доставила тражену документацију, па јој је 

13.09.2019. године упућена ургенција са истим садржајем. Ни након ургенције 

политичка  странка није доставила дио тражене документације: документацију о 

кориштењу пословних простора, документацију везану за остале приходе, копију 
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уговора о позајмицама и копију уговора о дјелу, чиме је  прекршила  је одредбе члана 

12. став (5) Закона о финансирању политичких странака. 
 

e) Као трансакцијски рачун који је, у складу са одредбама члана 4.4 став (1) Изборног 

закона Босне и  Херцеговине, била обавезна отворити за финансирање изборне 

кампање, Хрватска странка права БиХ је пријавила редовни трансакцијски рачун 

Средишњег уреда странке.  
 

Таксу за овјеру за учешће на Општим изборима 2018. године, Хрватска странка права 

БиХ је, супротно одредбама Правилника о пријави и условима за овјеру политичких 

субјеката за учешће на Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, 

број 29/18), уплатила са редовног транскцијског рачуна, број: 3381302246903836, 

путем кога је вршила трансакције прије уплате таксе. До момента уплате таксе 

странка је остварила приливе средства у износу од 37.231.81 КМ и извршила је 

исплате у износу од 21.039,70 КМ. Са рачуна су током цијеле 2018. године 

финансиране редовне активности политичке странке, те је остварен промет: стање на 

дан 01.01.2018. у износу од 4.148,48 КМ, укупан промет улаза у износу од 91.553,59 

КМ, укупан промет излаза у износу од 90.778,61 КМ и стање на дан 31.12.2018. 

године у износу од 4.923,46 КМ. 
 

f) Без квалификовања ревизијског мишљења, скрећемо пажњу на порезне обавезе по 

основу личних примања. 

Хрватска странка права Босне и Херцеговине је у пословним књигама и 

финансијском извјештају на дан 31.12.2018. године евидентирала обавезе по основу 

пореза и доприноса на лична примања у износу од 20.064,99 КМ. Обавезе за порез и 

доприносе из ранијих година које странка није измирила у складу са порезним 

прописима износе 18.692,67 КМ. Порез и доприносе по основу исплаћених уговора о 

дјелу у 2018. години странка је обрачунала у износу од 1.372,32 КМ, које такође није 

платила, иако се у складу са порезним прописима порези и доприноси плаћају у 

моменту исплате накнада по уговору о дјелу.                                            
 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска странка права Босне и 

Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 461.742,55 КМ. Политичка странка у 

годишњем финансијском извјештају за 2018. годину и финансијском извјештају за 

период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих 

избора 2018. године није исказала трошкове изборне кампање, иако су контролом 

пословних књига ти трошкови утврђени у износу од  11.011,51 КМ.      
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18. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ (Код 882) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка демократске 

активности се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка демократске активности прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 8. 

став (1) и став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

a) Странка демократске активности је дана 29.10.2018. године доставила Ребаланс 

програма утрошка средстава за 2018. годину у којем је предвидјела укупне трошкове 

у износу од 511.100,00 КМ. Увидом у финансијски извјештај странке утврђено је да 

је странка у 2018. години остварила укупне расходе у износу од 487.523,24 КМ.  
 

Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 5.235,80 КМ утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

- Странка је планирала Трошкове резервних дијелова у 2018. години у износу од 

9.000,00 КМ, а исте је остварила у износу од 9.642,76 КМ, што је за 642,76 КМ више 

од планираног износа.  
 

- Трошкове горива и мазива странка је планирала у износу од 18.000,00 КМ, а исте је 

остварила у износу од 19.256,91 КМ, чиме је исте прекорачила за износ од 1.256,91 

КМ.  
 

- Странка је Трошкове закупа прекорачила за 3.336,13 КМ. Трошкове закупа странка је 

планирала у износу од 69.000,00 КМ, а исте је остварила у износу од 72.336,13 КМ. 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 34.546,98 7,49 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 10.100,00 2,19 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 22.127,55 4,80 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 394.274,77 85,52 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 461.049,30 100,00 

II Остали приходи и друго  0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 
461.049,30 100,00  

 



 

175 

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да се 

Странка демократске активности финансирала из забрањених извора. 
 

(1) Политичка странка је током 2018. године остварила неновчану донацију бесплатним 

кориштењем пословног простора површине 18,60 м2, који је Општина Кључ 

додијелила на кориштење Удружењу жена „Кључки бисери“ Кључ, а удружење је 

просторију додијелило политичкој странци. 

Ову донацију  Странка демократске активности је пријавила у финансијском 

извјештају на обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које странка није имала 

обавезу да плати) у износу од 1.235,25 КМ.  
 

Удружење жена „Кључки бисери“ Кључ је финансирано јавним средствима, па је 

наведена донација политичкој странци забрањена у складу са одредбама из члана 8. 

став (1) тачка г) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(2) Прегледом је утврђено да је странка примила прилог правног лица „Бушел“ д.о.о. у 

износу од 2.000,00 КМ.  

Према подацима Градске управе Града Цазина, правно лице „Бушел“ доо Бихаћ, је у 

2018. години имало склопљен уговор о јавној набаци и испоруци горива „пелет“ за 

грејну сезону 2017/2018 за потребе Града чија вриједност износи 23.248,00 КМ без 

ПДВ-а.  
 

С обзиром на то да је наведено правно лице у 2018. години склопило уговор о јавним 

набавкама роба са органима извршне власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини 

чија је вриједост већа од 10.000,00 КМ, Странка демократске активности је остварила 

забрањени прилог у укупном износу од 2.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе 

члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

c) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и прикупљене  

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 својим расходима и 

новчаним токовима, нити је годишњи финансијски извјештај попунила у складу са 

одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

(1) Политичка странка је у обрасцу 2. финансијског извјештаја (Промет свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) исказала трансакцијски рачун број: 

1321002007661291 код НЛБ банке са сљедећим прометом: стање на дан 01.01.2018. 

године у износу од 19.788,93 КМ, промет улаза у износу од 488.116,91 КМ, промет 

излаза у износу од 497.091,17 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 

10.814,67 КМ.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке и њиховом анализом утврђен је 

сљедећи промет по наведеном рачуну: стање на дан 01.01.2018. године у износу од 

19.629,08 КМ, промет улаза у износу од 488.116,91 КМ, промет излаза у износу од 

496.931,32 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 10.814,67 КМ. 
 

Такође, странка је поред рачуна код НЛБ банке у годишњем финансијском 

извјештају исказала и промет по трансакцијском рачуну број: 1610350031380027 код 

Рајфајзен банке и то: промет улаза у износу од 182.007,56 КМ, промет излаза у 

износу од 181.993,72 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 13,84 КМ.  
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Увидом у изводе утврђен је сљедећи промет по наведеном рачуну: промет улаза у 

износу од 182.000,00 КМ, промет излаза у износу од 181.993,72 КМ и стање на дан 

31.12.2018. године у износу од 13,84 КМ. 
 

Погрешним исказивањем промета по трансакцијским рачунима странка је 

прекршила одредбе члана 11. Правилника. Поред тога што је погрешно исказала 

промет по трансакцијским рачунима у годишњем финансијском извјештају, странка 

је и погрешно евидентирала промет у својим пословним књигама.  
 

(2) Странка није исказала све расходе у обрасцима 4. (Укупни расходи политичке 

странке), 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови) и 4.2 (Трошкови 

пропаганде) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. 

Правилника.  

 

- Странка демократске активности није у пословним књигама евидентирала и у 

годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословног простора 

за Општински одбор Бреза у износу од 153,72 КМ, док је за Општински одбор 

Градачац трошкове закупа исказала у већем износу за 37,18 КМ. 

 

- У току обављања ревизије, а контролом уговора о дјелу утврђено је да је странка у 

оквиру режијско-административних и осталих трошкова исказала и трошкове по 

основу уговора о дјелу који је склопљен са Алић Касимом у укупном износу од 

3.600,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.  

Контролом уговора и његове садржине, утврђено је да је странка наведено физичко 

лице ангажовала по уговору о дјелу за обављање послова у сврху провођења 

предизборне кампање. 

 

С обзиром да се наведена услуга директно односи на кампању, трошак настао по 

том основу представља трошкове кампање те је као такав требао бити исказан у 

обрасцу 4.2. финансијског извјештаја. 
 

d) Странка демократске активности је са намјенског рачуна за финансирање кампање 

током Општих избора 2018. године измирила дио трошкова који нису трошкови 

изборне кампање. 

 

Странка демократске активности је са трансакцијског рачуна, који је Централној 

изборној комисији БиХ пријавила као рачун за финансирање изборне кампање, 

исплатила средства у износу од 6.243,60 КМ, добављачу „ДИБС 98“ д.о.о. којима је 

плаћен остатак дуга из претходног периода и не представља трошкове кампање за 

Опште изборе 2018. године.  
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
  

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 
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Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Странка демократске активности је 

за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 991.177,15 КМ.  Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 192.934,67 КМ.   

 

19. НАРОДНА СТРАНКА „РАДОМ ЗА БОЉИТАК“  (Код 502) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народна странка Радом за 

бољитак се финансирала из сљедећих извора:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018 годину, утврђено је да је 

Народна странка Радом за бољитак прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) У годишњем финансијском извјештају странка је исказала укупне трошкове у износу 

од 225.603,58 КМ. КМ. Програмом утрошка средстава планирани су укупни расходи 

у износу од 255.550,00 КМ. 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Програмом утрошка 

средстава странка није планирала све врсте трошкова које је имала током 2018. 

године, као што су: трошкови камата на позајмљена средства у износу од 93.702,89 

КМ, трошкови пропаганде у износу од 16.414,86 КМ, трошкови ситног инвентара и 

ауто гума у износу од 1.352,67 КМ и трошкови стручних публикација и часописа у 

износу од 175,50 КМ, што укупно износи 111.645,82 КМ. 
 

Народна странка Радом за бољитак прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странка, јер је финансијска средства у износу од 111.645,82 

КМ утрошила мимо утврђеног програма утрошка финансијских средстава за 2018. 

годину.    

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и финансијске документације, 

утврђено је да Народна странка Радом за бољитак није у пословним књигама 

успоставила потпуне евиденције о приходима и расходима, чиме је прекршила 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 3.077,34 1,54 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 2,48 0,001 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 8.704,75 4,35 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 187.470,50 93,69 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 199.255,07 99,58 

II Остали приходи и друго 830,96 0,42 

          Извори финансирања (I+II) 200.086,03 100,00 
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рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. Странка није попунила годишњи финансијски 

извјештај за 2018. годину у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме 

је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) У годишњем финансијском извјештају на обрасцу 2 (преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) Народна странка Радом за бољитак није 

исказала тачан промет по трансакцијском рачуну, чиме је прекршила одредбе члана 

11. Правилника.  
 

У годишњег финансијског извјештају странка није правилно исказала промет улаза и 

промет излаза по трансакцијском рачуну, број: 3382202200693088 код Уникредит 

банке. У обрасцу 2 странка је исказала почетни салдо у износу од 27.986,43 КМ, 

укупан промет улаза у износу од 191.460,66 КМ, укупан промет излаза у износу од 

207.988,46 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 11.458,63 КМ. 

Контролом извода са трансакцијског рачуна странке, утврђено је да је почетни салдо 

износио 27.986,43 КМ, укупан промет улаза износио је 211.460,66 КМ, укупан промет 

излаза износио је 227.988,46 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године износио је 

11.458,63 КМ. 

 

(2) Народна странка Радом за бољитак у годишњем финансијском извјештају није 

исказала приходе из буџета Општине Челић, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 

19. Правилника. 
 

Увидом у акт Општине Челић, број: 04-49-1237/18 од 27.05.2020. године, утврђено је 

да су из буџета Општине Челић странци исплаћена средства у износу од 1.143,36 КМ. 

Средства су, дана 27.12.2018. године, уплаћена на трансакцијски рачун, број: 

5555000015853157 код Нове банке.  

 
 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Народна странка Радом за бољитак  

је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 1.192.372,12 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 16.414,86 КМ.   
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20. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „НАРОД И ПРАВДА“  (Код 2317)  
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Политичка организација Народ 

и правда се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Политичка организација Народ и правда прекршила одредбе члана 4. став (1),  

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4)  Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a) Политичка организација Народ и правда је средства странке утрошила мимо 

утврђеног Финансијског плана утрошка средстава за 2018. годину, чиме је прекршила 

одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    
 

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Политичка 

организација Народ и правда доставила је Финансијски план утрошка средстава за 

2018. годину којим су планирани трошкови у укупном износу од 160.000,00 КМ.  

Политичка организација Народ и правда је у годишњем финансијском извјештају за 

2018. годину исказала укупне расходе у износу од 181.324,00 КМ, што је за 21.324,00 

КМ више у односу на укупне трошкове планиране у Финансијском плану утрошка 

средстава за 2018. годину.  
 

Служба за ревизију је утврдила да је странка средства у укупном износу од 40.501,00 

КМ утрошила мимо Финансијског плана утрошка средстава за 2018. годину, и то:  
 

- планиране трошкове комуналних-административних такси прекорачила је за 1.384,00 

КМ, графичке и штампарске услуге за 820,00 КМ, а трошкове рекламе и пропаганде 

за 35.438,00 КМ и  
 

- странка је остварила и исказала у финансијском извјештају остале расходе у износу 

од 2.859,00 КМ, које није планирала у свом Финансијском плану утрошка средстава. 

 

b) На основу обавqеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Политичка организација Народ и правда у 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 26.740,00 13,07 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 138.219,99 67,58 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 11.148,00 5,45 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 28.416,35 13,90 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 204.524,34 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 204.524,34 100,00 
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финансијском извјештају и пословним књигама није правилно евидентирала расходе 

и обавезе и није обрасце финансијског извјештаја попунила у складу са одредбама 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  

тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) 

и став (4) Закона о финансирању политичких странака.   

  

(1) На обрасцу 2.1 (Преглед стања благајне) странка је исказала промет улаза путем 

Главне благајне у износу од 4.000,00 КМ, промет излаза у износу од 1.814,00 КМ и 

стање на дан 31.12.2018. године у износу од 2.186,00 КМ. 

Контролом евиденција из пословних књига и благајничких извјештаја са Благајне 

чланарина, утврђено је да је промет улаза износио 27.133,00 КМ, промет излаза 

27.133,00 КМ, те да странка на дан 31.12.2018. године није имала средстава у 

благајни.  

Странка није у обрасцу 2.1 исказала податке о промету оствареном путем Благајне 

чланарина, што је у супротности са одредбама члана 12. Правилника. 

 

(2) Странка на обрасцима 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја није аналитички исказала трошкове закупа по 

организационим дијеловима странке, него је укупне трошкове закупа у износу од 

22.206,00 КМ исказала на нивоу Централног уреда странке, чиме је прекршила 

одредбе члана 7. став (2) и члана 22. Правилника. Поред наведеног, утврђено је да је 

странка у пословним књигама трошкове евидентирала у моменту плаћања, а не у 

моменту настанка трошка, те да је све трошкове закупа пословних простора 

евидентирала као трошкове закупа за Централни уред странке.  
 

Служба за ревизију је утврдила да су трошкови закупа исказани у мањем износу у 

односу на податке из уговора о закупу за сљедеће организационе дијелове: Централни 

уред странке у Сарајеву у износу од 2.068,35 КМ, просторије странке у Вогошћи у 

износу од 240,00 КМ, просторије странке у Илијашу у износу од 421,35 КМ, 

просторије странке у Новом Граду Сарајево, ул. Џемала Биједића 46 у износу од 

350,00 КМ, просторије странке у Новом Граду Сарајево, Булевар бранилаца Добриње 

у износу од 550,00 КМ,  просторије странке у Хаџићима у износу од 1.494,00 КМ, 

просторије странке у Горажду у износу од 1.500,00 КМ, просторије странке у 

Мостару у износу од 1.000,00 КМ, просторије странке у Зеници у износу од 800,00 

КМ и просторије странке у  Сарајеву, ул. Ибрахима Љубовића 40 у износу од 500,00 

КМ, односно укупно 8.923,70 КМ.   

 

(3) На основу достављене документације утврђено је да странка није обрасцу 5 (обавезе 

политичке странке) годишњег финансијског извјештаја исказала тачне податке о 

обавезама према правном лицу КЈКП „Скендерија“,  чиме су прекршене  одредбе 

члана 24. Правилника. 

Према подацима из Извода отворених ставки на дан 31.12.2018. године и увидом у 

аналитичку картицу, дуг странке према правном лицу КЈКП „Скендерија“ на дан 

31.12.2018. године износио је 2.281,08 КМ, док је странка у годишњем финансијском 

извјештају исказала обавезе у износу од 2.075,00 КМ.   

 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Политичка организација Народ и 

правда је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 
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изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.085.520,20 КМ. Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 102.258,00 КМ.   

 

 

21. ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БИХ  (Код 020) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Грађанска демократска странка 

БиХ финансирала се из сљедећих извора:    

 
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Грађанска 

демократска странка БиХ прекршила одредбе члана 3. став (3), члана 4. став (2), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (4) и став (5) Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

a) Политичка странка је  у финансијском извјештају исказала приходе од имовине у 

износу од 7.200,00 КМ. Служба за ревизију је утврдила да је Главни одбор странке 

остварио приход од имовине издавањем властитог пословног простора у Сарајеву 

Канцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине у износу од 6.960,00 КМ, док је 

Опћински одбор странке Завидовићи приход од имовине остварио издавањем 

властитог  пословног простора Ауто школи у износу од 240,00 КМ.  
 

Грађанска демократска странка БиХ је остварила приход од издавања пословних 

простора под закуп у износу који је већи од 20% у односу на укупан приход странке 

за 4.265,86 КМ, чиме су прекршене одредбе члана 3. став (3) Закона о финансирању 

политичких странака. Такође, увидом у достављену документацију, утврђено је да 

странка није у року од 30 дана након подношења финансијског извјештаја, приход од 

имовине који је већи од 20% дала у добротворне сврхе једној или више организација 

које су регистроване у Босни и Херцеговини за бављење добротворним радом, што је 

супротно одредби члана 4. став (2) Закона о финансирању политичких странака. 

 

b) Грађанска демократска странка БиХ није успоставила потпуне и тачне евиденције о 

приходима, расходима и обавезама, није водила тачне евиденције о промету на 

трансакцијским рачунима, није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2018. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 ) 7.200,00 49,08 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 7.470,68  50,92 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 14.670,68  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 14.670,68  100,00 
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годину на начин утврђен Правилником о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даљем  тексту: Правилник и није доставила додатну 

документацију, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став 

(4) и став (5)  Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Грађанска демократска странка БиХ годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

није доставила на начин утврђен чланом 3. став (1) Правилника, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Увидом у службене евиденције утврђено је да је Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине, дана 01.04.2019. године, примила годишњи финансијски извјештај 

Грађанске демократске странке БиХ за 2018. годину, одштампан из апликације ФИ 

ЦИК БиХ.  
 

С обзиром да странка није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

у електронској форми путем апликације ФИ ЦИК БиХ и да није доставила потврду о 

поднесеном извјештају,  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је у 

Захтјеву за достављање додатне документације за 2018. годину од 05.08.2018. године, 

а затим, и у Ургенцији од 01.10.2018. године обавјестила странку да није затворила 

обрасце и поднијела годишњи финансијски извјештај у складу са чланом 3. став (1) 

Правилника.  
 

Грађанска демократска странка БиХ није ни након ургенције Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине затворила обрасце и поднијела годишњи финансијски 

извјештај у апликацији ФИ ЦИК БиХ у складу са Корисничким упутством за 

подношење финансијских извјештаја путем апликације ФИ ЦИК БиХ, нити је 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине доставила потврду о поднесеном 

извјештају одштампану из апликације ФИ ЦИК БиХ.  

 

(2) Грађанска демократска странка БиХ на обрасцу 2 (преглед промета свих 

трансакцијских рачуна) није исказала правилан промет улаза, излаза и стања на дан 

31.12.2018. године на трансакцијском рачуну Главног одбора број: 

3389002206350855 код Уникредит банке дд и на трансакцијском рачуну ОО ГДС БИХ 

Завидовићи број: 1340300000043566 код Аса банке дд, чиме су прекршене одредбе 

члана 11. Правилника.  
  

- Странка је на обрасцу 2 исказала промет улаза на трансакцијском рачуну Главног 

одбора број: 3389002206350855 код Уникредит банке дд у износу од 6.960,00 КМ, 

промет излаза у износу од 7.670,06 и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 

3.244,95 КМ. Контролом промета извода са трансакцијског рачуна, утврђено је да је 

промет улаза износио 16.527,10 КМ, промет излаза 17.102,20 КМ и стање на дан 

31.12.2018. године у износу од 3.379,94 КМ. 
 

- На обрасцу 2 финансијског извјештаја исказан је промет улаза на трансакцијском 

рачуну ОО ГДС БИХ Завидовићи број: 1340300000043566 код Аса банке дд у износу 

од 6.715,68 КМ, промет излаза у износу од 8.478,25 КМ и стање на дан 31.12.2018. 

године у износу од 180,50 КМ. Контролом промета извода са трансакцијског рачуна 

ОО ГДС БИХ Завидовићи, утврђено је да је промет улаза износио 7.173,18 КМ, 

промет излаза 9.116,25 КМ и да странка на дан 31.12.2018. године није имала 

средства на овом рачуну.   
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(3) Странка није правилно исказала приходе из буџета на обрасцу 3. (извори 

финансирања) и обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја, 

чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.  
 

У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја странка је исказала приходе из буџета 

Општине Завидовићи у износу од 6.475,68 КМ и приходе из буџета Општине Добој-

Исток у износу од 995,00 КМ, односно укупно 7.470,68 КМ.  
 

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна ОО ГДС БиХ Завидовићи број: 

1340300000043566 код Аса банке дд, утврђено је да је странка примила средства из 

буџета Општине Завидовићи у износу од 5.947,50 КМ и средства из буџета Општине 

Бреза у износу од 985,68 КМ, што укупно чини износ од 6.933,18 КМ. 
 

Такође, контролом промета извода са трансакцијског рачуна ОО Добој Исток број: 

1322800309984758 код НЛБ банке утврђено је да је странка примила средства из 

буџета Општине Добој Исток у износу од 995,00 КМ. 
 

На основу наведеног, утврђено је да је странка из буџета општина Завидовићи, Бреза 

и Добој-Исток остварила приходе у укупном износу од 7.928,18 КМ, односно да је у 

финансијском извјештају исказала мање приходе из буџета за 457,50 КМ. 

 

(4) Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне приходе у износу 

од 14.670,68 КМ, што не одговара подацима из Завршног рачуна за 2018. годину. 

Наиме, странка је у Билансу успјеха за период 01.01.-31.12.2018. године исказала 

укупне приходе у износу од 20.961,00 КМ. 

 

(5) Увидом у појединачне обрасце 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја, утврђено је да странка није транспарентно приказала 

утрошак средстава, иако се финансирала из буџета општина.   

Странка је у обрасцима 4.1 све остварене трошкове исказала као трошкове услуга у 

укупном износу од 19.452,05 КМ, што чини и укупне трошкове странке.  
 

У Завршном рачуну за 2018. годину странка је исказала сљедеће расходе: материјал 

и енергија у износу од 4.866,00 КМ, услуге у износу од 5.748,00 КМ, амортизација у 

износу од 36,00 КМ, финансијски расходи у износу од 5.901,00 КМ и остали расходи 

у износу од 2.572,00 КМ, односно укупне расходе у износу од 19.023,00 КМ. 
 

У складу са одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака 

и одредбама члана  22. Правилника, странка је била обавезна све трошкове исказати 

по врстама трошкова.  

 

(6) Грађанска демократска странка БиХ није на обрасцу 5 (обавезе политичке странке) 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину исказала обавезе на дан 

31.12.2018. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 
 

Увидом у Завршни рачун-биланс стања на дан 31.12.2018. године, утврђено је да је  

странка на дан 31.12.2018. године имала краткорочне обавезе у износу од 63.023,00 

КМ. 

  

(7) Дана 05.08.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

странци упутила захтјев за достављање додатне документације број: 03-07-6-344-

2/19, којим је затражено да достави: бруто биланс странке на дан 31.12.2018. године, 

документацију о кориштењу пословних простора у 2018. години, Главну књигу са 

комплетним аналитичким евиденцијама странке за период 01.01.-31.12.2018. године, 
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копију документације за приходе од имовине, копију годишњег обрачуна (завршног 

рачуна) за 2018. годину овјереног од надлежне институције у Босни  и Херцеговини 

(биланс стања и биланс успјеха) и копије извода са трансакцијских рачуна странке 

број: 3389002206350855 код Уникредит банке дд, рачуна број: 1322800309984758 код 

НЛБ банке дд и рачуна број: 13403000045366 код Аса банке дд  за период 01.01.-

31.12.2018. године. 
 

Како странка у остављеном року није доставила додатну документацију упућена је 

Ургенција за достављање документације број: 03-07-06-344-3/19 од 01.10.2019. 

године.  
 

У остављеном року, странка је доставила само дио тражене документације и то: 

копију годишњег обрачуна (завршног рачуна) и копије извода са трансакцијских 

рачуна за три банке.  
 

С обзиром да Грађанска демократска  странка БиХ није поступила у складу са 

захтјевом и ургенцијом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, односно 

није доставила сву тражену документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (5) 

Закона о финансирању политичких странака. 

 

 

 

 

22.  ГРАЂАНСКИ САВЕЗ  (Код 2072) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, грађански савез  се финансирао 

из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Грађански савез прекршио одредбу члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана 8. став 

(1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.    

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 148,00  0,27 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 55.303,68  99,53 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 55.451,68  99,80 

II Остали приходи и друго 113,52  0,20 

          Извори финансирања (I+II) 55.565,20  100,00 
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a) Грађански савез је доставио Програм утрошка средстава за 2018. годину у којем је 

планирао укупне трошкове у износу од 89.934,63 КМ. 
 

Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 16.491,12 КМ, супротно одредбама члана 4. 

став (1) Закона о финансирању политичких странака, утрошила мимо свог 

финансијског плана расхода, односно програма утрошка средстава за 2018. годину, 

како слиједи:  
 

- Странка је планирала Трошкове пропаганде  у 2018. години у износу од 40.000,00 КМ, 

а исте је остварила у износу од 55.648,77 КМ, што је за 15.648,77 КМ више од 

планираног износа.  
 

- На исти начин, странка је Трошкове плата за 390,14 КМ и Остале трошкове за 452,21 

КМ остварила у већем износу у односу на планиране расходе.  

 

b) Грађански савез у пословним књигама и у финансијском извјештају није исказао 

неновчану донацију „Колорс принт обрт“ у износу од 265,00 КМ, што је супротно 

одредбама члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Увидом у пословне књиге странке утврђено је да је странка у 2018. години исказала 

обавезе из претходне године по почетном стању према добављачу „Колор принт 

обрт“. Странка је у 2018. години искњижила обавезе из својих пословних књига 

према добављачу „Колор принт обрт“ у износу од 265,00 КМ, а да није отписе обавеза 

евидентирала у оквиру прихода.   
 

С обзиром да је странка  извршила отпис обавеза, на тај начин је остварила неновчани 

прилог, који је у складу са одредбама из члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака имала обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у 

годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  

 

c) Грађански савез је у 2018. години примио новчана средства од неименованих лица у 

износу од 113,52 КМ и неновчану донацију од Финансијско-информатичке агенције 

у износу од 70,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

- Странка је у 2018. години извршила отпис својих обавеза према добављачу 

Финансијско-информатичка агенција у износу од 70,00 КМ, коју је у својим 

пословним књигама исказала по почетном стању. Неплаћањем обавезе странка је 

остварила неновчану донацију. 
 

-  Политичка странка је током 2018. године путем Пејпала примила уплате за које нема 

довољно података о уплатиоцу (донаторима), што указује на чињеницу да је ријеч о 

анонимним донацијама. Вриједност наведених донација износила је 113,52 КМ, што 

је странка у пословним књигама евидентирала и у годишњем финансијском 

извјештају исказала као остале приходе.  
 

С обзиром да је чланом 8. став (1) тачка б и е) забрањено финансирање политичких 

странака од стране јавних институција и неименованих, односно анонимних донатора, 

странка је поступила супротно одредбама наведеног члана Закона о финансирању 

политичких странака, односно финансирала се из забрањених извора. 

 

d) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Грађански савез није 

водио пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставио 
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потпуне и тачне евиденције о својим приходима, расходима, обавезама и новчаним 

токовима и није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину попунио 

у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршио одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1), став (3) и став (4)  Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Грађански савез није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна 

политичке странке) годишњег финансијског извјештаја пријавио трансакцијске 

рачуне број: 1610000165770198 и 1610000165770004 код Рајфајзен банке д.д. 

Сарајево, чиме је прекршио одредбе члана 11. Правилника. 
 

Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1610000165770198 утврђено је да 

је почетни салдо износио 16,92 КМ, промет улаза је износио 820,00 КМ, промет 

излаза је износио 833,00 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године износио је 3,92 КМ. 
 

Контролом валутне картице са трансакцијског рачуна број: 1610000165770004 

утврђен је негативан почетни салдо у износу од 56,00 КМ, промет излаза у износу од 

110,00 КМ и негативан салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 166,00 КМ. 

 

(2) У обрасцу 3 (извори финансирање) и 3-е финансијског извјештаја (неновчане 

донације и рачуни које странка није имала обавезу платити) странка није исказала 

неновчану донацију правног лица „Колор принт обрт“ у износу од 265,00 КМ и 

Финансијско-информатичке агенције у износу од 70,00 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 13. и 18. Правилника.  

 

(3) У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (приходи из буџета) странка није адекватно 

исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника. 
 

Странка је средства уплаћена из буџета Општине Центар Сарајево у износу од 

4.507,25 КМ евидентирала и у финансијском извјештају исказала као приход из 

буџета Града Сарајево. На тај начин странка је исказала приход из буџета Града 

Сарајево у већем износу за 4.507,25 КМ, док је приход из буџета Општине Центар 

Сарајево умањила за наведени износ. 

 

(4) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да Грађански савез није успоставио потпуне и тачне 

евиденције о расходима странке, те их није правилно исказао у годишњем 

финансијском извјештају у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали 

трошкови), чиме је прекршио одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Увидом у пословне књиге странке утврђено је да је странка у 2018. години у својим 

пословним књигама исказала претплату по почетном стању код добављача „Интеа“ у 

износу од 326,61 КМ. Странка је у току 2018. године ову претплату код добављача 

искњижила из пословних књига, а да том приликом није теретила трошкове.  

С обзиром на то да странка у својим пословним књигама исказује претплату код 

добављача, евидентно је да странка не исказује све своје трошкове, односне нема 

тачне евиденције о својим трошковима.  
 

- Прегледом пословних књига и уговора о закупу утврђено је да је странка трошкове 

закупа пословног простора у Граду Сарајево исказала у већем износу за 297,00 КМ у 

односу на уговорену цијену закупа.  
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(5) Грађански савез у постизборном финансијском извјештају није исказао трошкове 

изборне кампање у обрасцу 4.2 (трошкови кампање), чиме је прекршио одредбе 

члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 

став (1) Изборног закона БиХ и одредбе Правилника о предизборним и 

постизборним финансијским извјештајима политичких странака.  
 

Увидом у постизборни финансијски извјештај утврђено је да је странка трошкове 

кампање исказала заједно са режијско-административним и осталим трошковима у 

обрасцу 4.1. у износу од 43.383,30 КМ.  
 

e) Прегледом је утврђено да је странка дио трошкова изборне кампање који се односи 

на оглашавање путем компаније Фејзбук исплатила са редовног рачуна у износу од 

416,19 КМ.  
 

С обзиром да је наведени трошак везан за кампању, странка је, у складу са чланом 4.4 

Изборног закона Босне и Херцеговине имала обавезу и овај рачун платити са 

намјенског рачуна са финансирање трошкова кампање. 
 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Грађански савез је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могао потрошити 891.912,35 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају 

исказала трошкове кампање износу од 55.648,77 КМ. 

 

 

23. БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА (Код 2319)  
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Босанска народна странка се 

финансирала из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Босанска народна странка прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 8. став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго 11.050,00 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 11.050,00 100,00 
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политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) и 15.10 став (2) Изборног закона 

Босне и Херецговине. 

 

a) Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације утврђено је да 

средства, у износу од 4.377,00 КМ, нису утрошена за остваривање циљева Босанске 

народне странке.  

 

- Босанска народна странка је средства у износу од 3.900,00 КМ исплатила физичким 

лицима, члановима Странке дијаспоре. За утрошак ових средстава странка је навела 

да су то трошкови рада у кампањи за изборе 2018. године и путни трошкови чланова 

Странке дијаспоре, иако на Општим изборима 2018. године Странка дијаспоре није 

наступала у коалицији са Босанском народном странком.  

 

- Странка је на име закупнине пословног простора за децембар 2018. и јануар 2019. 

године исплатила средства Сарајево Осигурању д.д., у износу од 477,00 КМ. Увидом 

у финансијски извјештај и уговор о закупу утврђено је да је Босанска народна странка 

користила пословни простор у улици Патриотске лиге број 5, који јој је физичко лице 

додијелило на кориштење без накнаде. Пословни простор, чију закупнину је платила 

Босанска народна странка користила је Странка дијаспоре.  

 

b) Босанска народна странка није успоставила евиденцију о неновчаној донацији 

физичког лица, коју је остварила кориштењем без накнаде пословног простора.  
 

Увидом у Уговор о закупу, који је странка 12.04.2018. године закључила са Азизом 

Фејзићем, утврђено је да је политичкој странци пословни простор, површине 24 м2, 

дат на кориштење без накнаде. 

У складу са одредбама из члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, странака је имала обавезу да поменуту донацију евидентира у пословним 

књигама и исту пријави у годишњем финансијском извјештају у износу тржишне 

цијене закупнине.  
 

c) Странка је остварила прилоге,  који су политичким странкама забрањени одредбама 

члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Босанска народна странка је примила новчане прилоге од двије политичке странке, 

које су у 2018. години финансиране из буџета.  
 

- Странка дијаспоре је 20.07.2018. године на име трошкова рада на терену за изборе 

Босанској народној странци уплатила износ од 100,00 КМ. 

- Новчану донацију, у износу од 1.000,00 КМ Босанској народној странци је 

27.09.2018. године уплатила Хрватска демократска заједница 1990.  
 

Босанска народна странка је остварила прилоге у износу од 1.100,00 КМ, који су 

забрањени  одредбом из члана 8. став (1) тачка г) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

d) Политичка странка је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) 

Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног 

закона Босне и Херцеговине. 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да су евиденције о приходима и расходима политичке 

странке нетачне и да годишњи финансијски извјештај није попуњен у складу са 
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одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака – у даљем  тексту Правилник.  
 

- Босанска народна странка у финансијском извјештају није пријавила два 

трансакцијска рачуна.  

Међутим, у извјештају је навела трансакцијски рачун, на коме је пријавила прилив 

средстава у износу од 11.050,00 КМ, одлив средства у износу од 24.678,00 КМ и 

негативан салдо рачуна у износу од 13.628,00 КМ.  

На захтјев Централне изборне комисије БиХ политичка странка је доставила изводе 

са непријављених рачуна, па је утврђено да је преко њих остварила промет у износу 

од 33.250,00 КМ. За рачун који је странка пријавила у извјештају утврђено је да је 

исказала погрешан промет, јер је банка доставила потврду у којој наводи да да по том 

рачуну није било промета у 2018. години.  

Непријављивањем свих трансакцијских рачуна, те погрешним исказивањем промета 

по рачуну, политичка странка је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

- Странка у пословним књигама и финансијском извјештају није пријавила приход од 

неновчане донације по основу кориштења пословног простора без накнаде, чиме је 

прекршила одредбе члана 13. и 18. Правилника.  
 

- Политичка странка је у пословним књигама и финансијском извјештају као трошак у 

износу од 10.000,00 КМ исказала исплату средства за овјеру за учешће на Општим 

изборима 2018. године. У истом износу странка је исказала приход, који је у 

финансијском извјештају пријавила као остали приход, а у пословним књигама као 

приход из буџета.  

Обзиром да је након проведених избора, у складу са Одлуком Централне изборне 

комисије БиХ, о поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру број: 03-1-07-3-

735/18 од 11.12.2018. године Босанској народној странци враћена уплаћена такса, 

странка није остварила нити приход нити расход, који је исказала у износу од 

10.000,00 КМ. 
 

- У финансијском извјештају политичка странка је прилог физичког лица у износу од 

50,00 КМ и прилог правног лица, Хрватске демократске заједнице 1990 у износу од 

1.000,00 КМ, пријавила као остале приходе, док прилог Странке дијаспоре у износу 

од 100,00 КМ није пријавила, чиме је прекршила одредбе члана 14. и 15. Правилника.  
 

- Странка у финансијском извјештају није извршила класификацију трошкова у складу 

са одредбама члана 22. и 23. Правилника. Иако је била обавезна да у финансијском 

извјештају пријави трошкове по њиховим врстама, странка их је пријавила као 

трошкове пореза и других обавеза у износу од 10.614,00 КМ и остале расходе у 

износу од 2.961,00 КМ.   

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна утврђено је да су у оквиру трошкова које 

је странка пријавила као порез и друге обавезе садржане исплате физичким лицима 

на име трошкова рада у кампањи за изборе 2018. године, у износу од  8.410,00 КМ и 

обрачунати порез и доприноси на ове исплате у износу од 1.513,80 КМ, што укупно 

износи 9.923,80 КМ. 
 

- Босанска народна странка, супротно одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона 

БиХ, у постизборном финансијском извјештају који је поднијела Централној 

изборној комисији БиХ 07.12.2018. године није пријавила остварене трошкове 

изборне кампање.  
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У годишњем финансијском извјештају ове трошкове је исказала у оквиру режијско-

административних трошкова, као трошкове пореза и других обавеза у износу од 

9.923,80 КМ, иако је имала обавезу да их и у постизборном и годишњем 

финансијском извјештају пријави као трошкове изборне кампање.  
 

- У финансијском извјештају политичка странка, супротно одредбама члана 24. 

Правилника, није пријавила обавезе на дан 31.12.2018. године. У пословним књигама 

евидентиране су обавезе по основу позајмица од Странке дијаспоре у износу од 

12.100,00 КМ. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна утврђено је да позајмица 

Странке дијаспоре износи 12.000,00 КМ, а уплата од 100,00 КМ је донација Босанској 

народној странци. 

У пословним књигама странке су евидентиране и обавезе по основу пореза, у износу 

од 1.635,65 КМ, које странка није пријавила у финансијском извјештају. 
 

- Контролом финансијске документације утврђено је да Босанска народна странка 

трошкове није евидентирала у моменту када су они настали, односно када су странци 

пружене услуге, већ их је евидентирала у моменту плаћања, што није у складу са 

рачуноводственим прописима. Овакав начин евидентирања трошкова онемогућио је 

увид у стварне трошкове и обавезе политичке странке. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Босанска народна странка је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 1.174,80 КМ. Прегедом годишњег финансијског 

извјештаја Босанске народне странке утврђено је да је остварила   трошкове изборне 

кампање у износу 9.923,80 КМ.  Странка је прекршила одредбе члана 15.10 Изборног 

закона Босне и Херцеговине, односно прописани лимит на трошкове изборне кампање 

прекорачила је за 8.749,20 КМ. 
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24. ПОКРЕТ МОСТ 21 (Код 2313) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја политичке странке ПОКРЕТ 

МОСТ 21 се финансирао из сљедећих извора: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

ПОКРЕТ МОСТ 21  прекршио одредбе члана 8. став (4), члана 11. став (1) и члана 

12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

a) Странка је, супротно одредбама члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака примила два прилога од правног лица Бахен-Градња д.о.о. Сарајево у 

укупном износу од 750,00 КМ, које је имало склопљене уговоре о јавним набавкама 

са Општином Нови Град Сарајево.  

Наведене прилоге правно лице је на трансакцијски рачун политичке странке 

уплатило 18. 01.2018. године у износу од 400,00 КМ и 24.05.2018. године у износу од 

350,00 КМ.  
 

Увидом у акт Општине Нови Град Сарајево, број: 02/09-11-727/20 од 04.05.2020. 

године утврђено је да са правним лицем Бахен-Градња д.о.о. Сарајево Општина у 

2018. години имала склопљене уговоре о јавним набавкама радова на објектима 

коклективног становања, у вриједности од 219.140,48 КМ.  

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да су евиденције о приходима, обавезама и новчаним 

токовима нетачне, да годишњи финансијски извјештај политичка странка није 

попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака (у даљем  тексту: Правилник) и исти није 

поднијела у законом прописаном року, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 40,00  0,68 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 3.607,00  61,29 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 400,00 6,80 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 4.047,00 68,77 

II Остали приходи и друго 1.838,00 31,23 

          Извори финансирања (I+II) 5.885,00 100,00 
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(1) Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину странка је поднијела 24.12.2019. 

године иако је, у складу са одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака, била обавезна  извјештај поднијети до 31.03.2019. године.  
 

(2) Странка у финансијском извјештају није пријавила један трансакцијски рачун, док је 

за  трансакцијски рачун, који је пријавила у извјештају исказала погрешан број рачуна 

и погрешан промет, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.  
 

- Путем рачуна који је пријавила у извјештају, као трансакцијски рачун код Сбербанке 

БХ д.д. Сарајево, број: 1401011200541194, странка је исказала уплате средстава  у 

износу од 5.885,00 КМ, исплате у износу од 4.175,00 КМ и салдо на крајњи дан 

извјештајног периода у износу од 1.710,00 КМ. 
 

- Увидом у изводе са девизног рачуна код Сбербанке БХ д.д. Сарајево, број:                       

140-101-12005411-94, утврђено је да је странка имала уплате на рачун у ЕУР, 

прерачунате у КМ валуту, у износу од 1.293,24 КМ и исплате средства у износу од 

1.041,06 КМ, те салдо средстава у износу од 252,18 КМ. 
 

- Увидом у изводе са трансакцијског рачуна код Сбербанке БХ д.д. Сарајево, број:              

140-101-11300063-83, утврђен је промет улаза и промет излаза новчаних средстава у 

износу од 3.515,15 КМ.   
 

- У пословним књигама странка је евидентирала промет излаза са трансакцијског 

рачуна у износу мањем за 15,94 КМ од остварног, те расположива средства у истом 

износу, иако је евидентирано стање рачуна на последњи дан извјештајног периода на 

изводу банке било 0,00.  
 

(3) Политичка странка је у финансијском извјештају пријавила укупан приход у износу 

од 5.885,00 КМ, од чега су прилози физичких лица у износу од 3.607,00 КМ, прилози 

правних лица 400,00 КМ, чланарине 40,00 КМ и остали приходи у износу од 1.838,00 

КМ. 
 

- Увидом у пословне књиге и финансијску документацију, утврђено је да је  политичка 

странка остварила приход у износу од 2.780,20 КМ и то: прилоге физичких лица у 

износу од 1.990,20 КМ, прилоге правног лица у износу од 750,00 КМ и чланарину у 

износу од 40,00 КМ, док осталих прихода није било. 
 

- Странка је у финансијском извјештају, супротно одредбама из члана 14. и члана 15. 

Правилника, као остали приход исказала новчане прилоге два физичка лица из 

иностранства: прилог Вуковић Насера у износу од 192,07 КМ и Пашића у износу од 

48,90 КМ, прилоге два физичка лица у земљи: прилог Хасне Љубовић у износу од 

197,00 КМ и прилог Љиљане Пролић у износу од 500,00 КМ и прилог правног лица 

Бахен-Градња д.о.о. Сарајево у износу од 350,00 КМ. Прилог наведеног правног лица, 

странка је и у пословним књигама евидентирала као остали приход, што није у складу 

са рачуноводственим прописима.  
 

- Новчане позајмице предсједника странке, у износу од 3.105,00 КМ, политичка 

странка је у пословним књигама и финансијском извјештају, супротно одредбама 

члана 11. и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака и 

супротно рачуноводственим прописима исказала као приход, односно прилог у 

износу од 2.555,00 КМ и остали приход у износу од 550,00 КМ. 

Предсједник странке уплатио је у благајну странке позајмицу у износу од 2.500,00 

КМ, на основу Уговора о краткорочном зајму који је закључен 05.01.2018. године. 
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Такође, предсједник странке је 13.04.2018. године на трансакцијски рачун странке 

уплатио позајмицу странци у износу од 550,00 КМ и 16.04. 2018. године позајмицу у 

износу од 55,00 КМ.  

 

(4) Политичка странка је у финансијсклом извјештају, супротно одредбама члана 24. 

Правилника, пријавила погрешно стање обавеза на дан 31.12.2018. године. У 

пословним књигама странке нису исказане обавезе политичке странке, иако су оне, 

према документацији коју је доставила политичка странка утврђене у износу од 

3.259,16 КМ.  
 

- У пословним књигама странка није исказала никакве обавезе, док је у финансијском 

извјештају пријавила обавезе по основу позајмица од Амира Реке, у износу од 

1.878,00 КМ.  За исте је навела да су реализоване 31.12.2018. године, а рок враћања 

је 31.12.2019. године. 
 

Увидом у финансијску документацију, односно уговор о позајмици и изводе са 

трансакцијског рачуна, утврђене су обавезе странке по основу позајмица од Амира 

Реке, у износу од 3.105,00 КМ. 
 

- На изводима са трансакцијског рачуна код Сбербанк БХ д.д. Сарајево евидентиране 

су обавезе странке у износу од 154,16 КМ по основу неизмирене банковне провизије.  

 

 

 

 

25. УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ (Код 1989) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Унија социјалдемократа БХ 

финансирала се из сљедећих извора: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 53.542,60 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 53.542,60 100,00 

II Остали приходи и друго  0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 53.542,60 100,00 
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Унија социјалдемократа БХ прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4)  Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a) Унија социјалдемократа БХ је средства утрошила мимо свог програма утрошка 

средстава за 2018. годину, чиме је прекршила  одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странка.   
 

У Програму  утрошка средстава за 2018. годину, политичка странка је планирала 

трошкове у износу од 16.800,00 КМ.  

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја странка је остварила расходе 

у укупном износу од 45.614,94 КМ, што указује на чињеницу да је странка остварила 

трошкове у већем износу у односу на планиране.  
 

Поред наведеног, анализом структуре исказаних трошкова на обрасцу 4.1 (режијско-

административни и остали трошкови) и програма утрошка средстава за 2018. годину, 

утврђено је да је странка остварила и трошкове који нису предвиђени програмом 

утрошка средстава, и то: трошкове закупа моторног возила у износу од 14.400,00 КМ 

и трошкове такси и новчаних казни који су остварени у износу од 14.238,00 КМ.  

 

b) Странка у пословним књигама и у финансијском извјештају није исказала неновчану 

донацију по основу бесплатног кориштења пословног простора у власништву 

Општине Нови Град Сарајево, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

Увидом у Закључак Општине Нови Град Сарајево број: 02-05-16548/15 од 27.07.2015. 

године, утврђено је да је Унија социјалдемократа БХ користила пословни простор у 

власништву Општине Нови Град Сарајево без накнаде. 
 

Политичка странка је кориштењем пословног простора у власништву општине, без 

плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је имала обавезу да 

евидентира у пословним књигама за 2018. годину.  

 

c) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да Унија социјалдемократа БХ није тачно и 

правилно евидентирала приходе и расходе и није правилно попунила обрасце 

годишњег финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака- у 

даљњем тексту: Правилник. 
 

(1) Странка је у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна политичке 

странке) погрешно исказала податке о почетном стању и промету излаза, чиме је 

прекршила одредбе члана 11. Правилника. 

Контролом извода са трансакцијског рачуна странке утврђено је да је почетно стање 

износило 16.311,34 КМ, а промет улаза 53.542,60 КМ. Странка је, међутим, у 

пословним књигама и обрасцу 2 исказала почетно стање у износу од 17.311,00 КМ, а 

промет улаза у износу од 52.543,00 КМ. 

 

(2) Странка је у пословним књигама и на обрасцима 3 (извори финансирања) и 3-ф 

(приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја исказала приходе из буџета 
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у већем износу за  10.000,00 КМ у односу на остварене, те је погрешно исказала 

приходе остварене из буџета Града Сарајева, Општине Нови Град Сарајево и 

Општине Мркоњић Град, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 19. 

Правилника. 
 

- Контролом промета извода на трансакцијском рачуну број: 1994990031155931 код 

Шпаркасе банке утврђена је уплата од стране Министарства финансија и трезора 

БиХ, а по основу поврата уплаћене таксе за овјеру учешћа на изборима, у износу од 

10.000,00 КМ. Служба за ревизију је утврдила да је странка средства примљена из 

буџета Босне и Херцеговине по основу поврата уплаћене таксе за овјеру учешћа на 

изборима у износу од 10.000,00 КМ исказала као приходе из буџета Града Сарајева.  
 

- На обрасцу 3-ф странка је исказала средства из буџета Општине Мркоњић Град у 

износу од 4.265,02 КМ. Контролом промета извода са трансакцијског рачуна, као и 

увидом у акт Општине Мркоњић Град, утврђено је да странка није примила средства 

из буџета наведене општине, односно да су средства у износу од 4.265,02 КМ 

уплаћена из буџета Општине Нови Град Сарајево. 

 

(3) Политичка странка у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о 

расходима и није правилно исказала расходе на обрасцима 4. (расходи политичке 

странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) финансијског 

извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

Унија социјадемократа БХ је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали 

трошкови) годишњег финансијског извјештаја исказала трошкове такси, новчаних 

казни и сл. у износу од 24.238,00 КМ. 
 

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна код Шпаркасе банке, утврђено 

је да је  дана 25.05.2018. године извршена уплата таксе за овјеру учешћа политичке 

странке на Општим изборима 2018. године у износу од 24.000,00 КМ.  
 

Дана 20.07.2018. године, Министарство финансија и трезора БиХ извршило је поврат 

средстава политичкој странци у износу од 10.000,00 КМ. С обзиром да су странци 

враћена средства у износу од 10.000,00 КМ, трошкови таксе су износили 14.000,00 

КМ, колико је странка требала и исказати у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају.  

 

(4) У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора који је користила у 

2018. години, чиме је прекршила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.  
 

(5) Образац 5. финансијског извјештаја није попуњен у складу са одредбама члана 24. 

Правилника. 

Странка је на обрасцу 5 (обавезе странке) финансијског извјештаја исказала обавезе 

у износу од 1.000,00 КМ. Увидом у пословне књиге и завршни рачун странке-Биланс 

стања на дан 31.12.2018. године утврђено је да су краткорочне обавезе евидентиране 

у износу од 1.061,00 КМ, односно странка је у финансијском  извјештају  исказала  

обавезе мање за 61,00 КМ.   

 

d) Унија социјалдемократа БХ није отворила намјенски рачун за финансирање кампање, 

већ је све трансакције које се односе на финансирање кампање за Опште изборе 2018. 

године провела путем главног рачуна странке. 
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Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

e) Без квалификовања ревизијског мишљења, скрећемо пажњу на висину трошкова 

закупа моторних возила.  
 

Увидом у пословне књиге и документацију евидентно је да је Унија социјалдемократа 

БХ извршила набавку услуга, односно узела под закуп путничко моторно возило, по 

цијени која је непримјерено висока у односу на тржишне или фер цијене. 

Странка је са Јурић Драгом имала закључен Уговор о закупу путничког моторног 

возила уз мјесечну закупнину од 1.200,00 КМ, те је по наведеном основу овом 

физичком лицу у 2018. години исплатила средства у износу од 14.400,00 КМ. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Унија социјалдемократа БХ је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 461.706,50 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 13.136,76 КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 

 

26. ХРВАТСКИ САВЕЗ ХКДУ-ХРАСТ   (Код 1714) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватски савез ХКДУ-Храст се 

финансирао из сљедећих извора: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватски савез ХКДУ-Храст прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11. став (1) 

и члана 12. Закона о финансирању политичких странака.  
 

a) Политичка странка у пословним књигама и у годишњем финансијском извјештају 

није исказала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

Увидом у изјаву физичког лица Јуре Џиде, утврђено је да је Хрватски савез ХКДУ – 

ХРАСТ током 2018. године користио пословни простор у Спортско-тржном центру 

бб Читлук, власништво физичког лица, без накнаде.  
 

Хрватски савез ХКДУ - ХРАСТ је кориштењем пословног простора, без плаћања 

закупнине, примио неновчану донацију, коју је у складу са Законом о финансирању 

политичких странака имао обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у 

годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  
 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и прикупљене  финансијске 

документације, утврђено је да Хрватски савез ХКДУ-Храст није водио пословне 

књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставио тачну евиденцију о 

својим приходима и расходима, није поступао по прописима и принципима 

благајничког пословања, нити је годишњи финансијски извјештај попунио у складу 

са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Увидом у пословне књиге странке и благајнички дневник утврђено је да је политичка 

странка за готовинска плаћања из благајне вршила подизање новца са трансакцијског 

рачуна и извршила полог у благајну у периоду од 11.01.2018. до 24.12.2018. године 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 ) 0,04 0,01 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 

0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 28.557,78 99,99 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 28.557,82 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 28.557,82 100,00 
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у укупном износу од 19.640,00 КМ, иако су средства у благајни по почетном салду 

исказана у износу од 44.780,78 КМ, а укупна исплата готовином током 2018. године 

износила је 16.984,98 КМ, од чега је на трансакцијски рачун странке враћено 

12.220,00 КМ.  
 

С обзиром да је од укупних 64.420,78 КМ готовинских средстава, на благајни 

исплаћено 16.984,98 КМ (а за потребе благајне утрошено 4.764,98 КМ), те да је на 

дан 31.12.2018. године на благајни исказала средства у износу од 47.435,80 КМ, 

странка је одступила од прописа и принципа благајничког пословања који су 

регулисани Уредбом о условима и начину плаћања готовим новцем у Федерацији 

БиХ. Подизање готовине са трансакцијског рачуна и њен полог на благајну врши се 

у случају када у благајни недостају готовинска средства за текуће потребе. 
 

Такође, потребно је истаћи и то да странка није вршила попис средстава на дан 

31.12.2018. године, што је супротно рачуноводственим прописима. 
 

(2) Политичка странка у обрасцу 2. финансијског извјештаја (Преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) није пријавила трансакцијски рачун број: 

3381204853563210 отворен код Уникредит банке д.д., чиме је прекршила одредбе 

члана 11. Правилника. 

Странка није остварила промет по овом трансакцијском рачуну који је угашен дана 

30.09.2018. године. 
 

(3) Политичка странка у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о 

приходима и расходима и није правилно исказала приходе на обрасцима 3-е 

(неновчане донације) и 3. (извори финансирања) и расходе на обрасцима 4. (укупни 

расходи политичке странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе чл. 13., 18., 21. и 22. 

Правилника.  
 

- Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала неновчану донацију и 

трошкове по основу кориштења пословних простора без накнаде. 
 

-  На основу Изјаве коју је странка дала, односно овлаштено лице у странци, на 

усменој расправи у просторијама Централне изборне комисије БиХ, утврђено је да 

је странка у 2018. години извршила исплату накнаде посматрачима у укупном износу 

од 20.000,00 КМ, а које није пријавила у оквиру трошкова у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину, нити је промет који је настао датом исплатом 

евидентиран и исказан путем благајне или трансакцијског рачуна странке. 

Такође, с обзиром да су новчана средства исплаћена физичким лицима која нису 

запослена у странци, наведене исплате имају карактер личних примања, на која 

странка није обрачунала нити платила порез на доходак и доприносе. 
 

(4) У постизборном финансијском извјештају странка је исказала трошкове изборне 

кампање у износу од 6.579,38 КМ, док је у годишњем финансијском извјештају исте 

трошкове исказала у износу од 676,04 КМ. Увидом у рачуне утврђено је да је странка 

у постизборном финансијском извјештају оквиру трошкова камапање исказала 

трошкове репрезентације у износу од 5.903,34 КМ, док је те исте трошкове у 

годишњем финансијском извјештају у обрасцу 4.1 режијско-административни и 

остали трошкова исказала у оквиру трошкова репрезентације, чиме је прекршила 

одредбе члана 21., 22. и 23. Правилника.  
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c) Хрватски савез ХКДУ-Храст није платио трошкове изборне кампање путем 

трансакцијског рачуна који је у складу са одредбама члана 4.4 став (1) Изборног 

закона Босне и  Херцеговине, отворио за финансирање изборне кампање. 

 

Хрватски савез ХКДУ-Храст је са трансакцијског рачуна, који је Централној изборној 

комисији БиХ пријавио као рачун за финансирање изборне кампање, исплатио 

средства у износу од 10.023,20 КМ, којима је платио таксу за учешће на Општим 

изборима 2018. године. Прегледом је утврђено да је странка трошкове изборне 

кампање исплатила са редовног рачуна у износу од 6.579,38 КМ.  
 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватски савез ХКДУ-Храст је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 12.990,80 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 6.579,38 КМ. 

 

 

 

 

27. ХРВАТСКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 366) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка Босне и 

Херцеговине  се финансирала из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска странке Босне и Херцеговине  прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 

5. став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (3), (4) и (5) Закона о финансирању 

политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине. 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 3.300,00  17,06 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 1.000,00 5,17 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 15.040,40 77,77 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 19.340,40 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 19.340,40 100,00 
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a) Хрватска странка Босне и Херцеговине је средства у износу од 27.168,46 КМ 

утрошила без  програма утрошка средстава. 

У складу са одредбама из члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака, странка финансијска средства из члана 3. став (1) овог Закона може 

користити искључиво за остваривање циљева утврђених својим програмом и 

статутом. На основу наведених законских одредаба политичка странка је обавезна 

сачинити програм утрошка средстава за сваку календарску  годину, те у складу са 

истим трошити средства.  
 

Обавјештењем број: 03-07-6-153-1/18 од 16.02.2018. године за подношење годишњег 

финансијског извјештаја за 2017. годину, од Хрватске странке Босне и Херцеговине 

је затражено да достави програм утрошка средстава за 2018. годину. Обзиром да 

политичка странка није поступила по наведеном акту, упућена јој је и ургенција број: 

03-07-6-153-4/18 од 03.05.2018. године. Странка ни након ургенције није доставила 

програм утрошка средстава за 2018. годину, па јој је у току контроле годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину, 20.05.2020. године, актом број: 03-07-6-212-

2/20 поново затражено да достави програм утрошка.  
 

Након што је Служба за ревизију издала прелиминарни извјештај о прегледу 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, са налазима ревизије, политичка 

странка је 20.08.2020. године доставила копију акта број: 01-33/18 од 21.06.2018. 

године, односно Закључке са сједнице Главног одбора Хрватске странке Босне и 

Херцеговине одржане 16.06.2018. године у Витезу, у коме се наводи да је усвојен 

финансијски план за 2018. годину. Уз поменути акт достављена су два непотпуна и 

формално неисправна документа, у којима је наведен план прихода и план расхода у 

2018. години. Документи не садрже назив, број и датум, нису потписани од стране 

овлаштене особе нити су овјерени печатом политичке странке. 
 

Обзиром да политичка странка није благовремено доставила програм утрошка 

средства за 2018. годину, као ни након што је од ње три пута затражено да исти 

достави, како је претходно наведено, те да је након издатог извјештаја ревизије 

доставила невјеродостојне документе, недвосмислено је утврђено да је Хрватска 

странка Босне и Херцеговине средства у износу од 27.168,46 КМ утрошила без 

програма утрошка, чиме је прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

b) Хрватска странка Босне и Херцеговине је новчану донацију физичког лица Пеје 

Крњића, у износу од 1.300,00 КМ, примила готовински путем благајне 16.06.2018. 

године.  

Иако је, у складу са одредбом из члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, овлаштено лице у политичкој странци имало обавезу да наведени прилог 

уплати непосредно на трансакцијски рачун политичке странке најкасније у року од 

10 дана од дана пријема средстава на благајну, Хрватска странка Босне и Херцеговине 

није извршила његову уплату, чиме је прекршила наведену законску одредбу.  

 

c) Политичка странка је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (3), (4) и 

(5) Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) 

Изборног закона Босне и Херцеговине. 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да дио евиденција о сталним средствима, обавезама и 

потраживањима политичке странке није сачињен у складу са рачуноводственим 
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прописима, пословне књиге не приказују стварно стање средстава, обавеза и 

потраживања странке, завршни рачун није поднесен у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији и финансијски извјештаји Централној изборној комисији 

БиХ нису поднесени у складу са одредбама Закона о финансирању политичких 

странка и одредбама члана 15.1 Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

(1) Финансијске извјештаје Хрватска странка Босне и Херцеговине је Централној 

изборној комисији БиХ поднијела након законом прописаних рокова. 

- Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину Хрватска странка Босне и 

Херцеговине је поднијела са кашњењем годину дана од законом прописаног рока. 

Електронски, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” извјештај је поднијела 13.03.2020. 

године, а обрасце финансијског извјештаја, одштампане из апликације у ПДФ 

формату, овјерене потписом овлаштеног лица и печатом политичке странке 

доставила је Централној изборној комисији БиХ 17.03.2020. године. У складу са 

одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака, била 

обавезна  извјештај поднијети до 31.03.2019. године. 
 

- У складу са одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине 

политичка странка је имала обавезу да у року од тридесет дана од дана објављивања 

изборних резултата у Службеном гласнику БиХ, Централној изборној комисији БиХ 

поднесе  финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за 

изборе до дана овјере резултата избора (постизборни финансијски извјештај), 

односно до 06.12.2018. године. 

Постизборни финансијски извјештај Хрватска странка Босне и Херцеговине је 

поднијела 13.03.2020. године електронски, а у чврстој копији исти доставила 

Централној изборној комисији БиХ 17.03.2020. године.  

Неподношењем постизборног извјештаја у законом прописаном року Хрватска 

странка Босне и Херцеговине је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закон о 

финансирању политичких странака и одредбе члана 15. 1 став (1) Изборног закона 

Босне и Херцеговине. 

 

(2) Годишње обрачуне, односно завршне рачуне, које је политичка странка била 

обавезна сачинити сваке године и у складу са рачуноводстевеним прописима до 

28.02. поднијети надлежној институцији Финансијско-информатичкој агенције – 

ФИА за претходну календарску (рачуноводствену годину), Хрватска странка Босне и 

Херцеговине је 20.09.2018. године поднијела завршне рачуне за пет година: 2013., 

2014., 2015, 2016. и 2017. календарску годину.  

Политичка странка Централној изборној комисији БиХ није уз финансијски 

извјештај доставила копију годишњег обрачуна,  иако је у складу са одредбом из 

чланом 4. став (2) Правилника о годишњим финансијским извјештајима имала 

обавезу да достави завршни рачун за 2018. годину овјерен од стране Финансијско-

информатичке агенције – ФИА. Хрватска странка Босне и Херцеговине није 

доставила други доказ на основу кога се може утврдити да је у складу са 

рачуноводственим прописима и одредбом члана 11. Закона о финансирању 

политичких странка сачинила и надлежној институцији поднијела завршни рачун за 

2018. годину.  

(3) Хрватска странка Босне и Херцеговине је у пословним књигама исказала обавезе у 

износу од 9.289,90 КМ, улагања у туђе објекте у износу од 17.674,83 КМ и 

потраживања у износу од 32.556,90 КМ, која не приказују стварно стање средстава, 

обавеза и потраживања политичке странке на дан 31.12.2018. године. 
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- На захтјев странци да Централној изборној комисији БиХ достави потврду обавеза 

према одређеним добављачима, финансијску документацију о потраживањима 

политичке странке и документацију о улагањима у туђе објекте, која се воде у 

пословним књигама за 2018. годину, Хрватска странка  Босне и Херцеговине је 

доставила записнике пописне комисије од 09.04.2009. године, са пописом основних 

средства, новчаних средстава потраживања и обавеза ХСС-НХИ на дан 31.12.2008. 

године. 
  

- Улагања у туђе објекте која су пописом на дан 31.12.2008. године утврђена у износу 

од 17.674,83 КМ, нису раскњижена у складу са рачуноводственим прописима и 

странка их у истом износу 10 година води у пословним књигама.  
 

- Уз претходно наведене записнике политичка странка је доставила образложење у 

коме наводи да се у пословним књигама воде потраживања од правних и физичких 

лица, настала 2007. и 2008. године, у износу од 5.263,14 КМ, унутарстраначка 

потраживања (потраживања од опћинских и кантоналних одбора странке) која је 

наслиједила Хрватска странка Босне и Херцеговине у износу од 20.447,80 КМ, а иста 

су формирана у периоду од 2009. до 2011. године, те потраживања новчаних 

средстава у износу од 1.070,00 КМ од одборника који су напустили политичку 

странку.  
 

- У пословним књигама странка је исказала обавезе за помоћи нижим организационим 

дијеловима странке у износу од 6.124,70 КМ.  
 

Исказивање обавеза према нижим организационим дијеловима странке као и 

потраживања од истих  није својствено централизованом пословању, какво је 

политичка странка исказала у свом финансијском извјештају, који је поднијела 

Централној изборној комисији БиХ.    

- У пословним књигама и финансијском извјештају странка је исказала обавезе према 

добављчу Ателијер Јукић у износу од 3.165,20 КМ.  

На захтјев да достави конфирмацију, односно потврду обавеза према овом 

добављачу, странка је доставила рачуне из 2008. и 2010. године и одговор да је ово 

обавеза КО Западно-херцеговачког кантона, који је напустио странку и формирао се 

као нова политичка странка ХСС БиХ. Такође наводи да овај добављач никада није 

контактирао Хрватску странку Босне и Херцеговине, нити је потраживао наплату 

неузмиреног дуга. 
 

Обзиром да политичка странка није, у складу са рачуноводственим прописима, у 

пословним књигама годишње усклађивала књиговодствено стање средстава, обавеза 

и потраживања са стварним стањем, поред рачуноводствених прописа прекршила је 

и одредбе и члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

 

d) Хрватска странка Босне и Херцеговине није поступила у складу са одредбама члана 

12. став (5) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Актом Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-212-2/20 од 20.05.2020. године 

и број: 03-07-6-212-5/20 од 14.07.2020. године од политичке странке је затражено да 

наведе, те достави доказе, на који начин је финансирала изборну кампању за Опште 

изборе 2018. године, обзиром да у постизборном и годишњем финансијском 

извјештају није исказала трошкове изборне кампање.   
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У току контроле финансијског извјештаја Хрватска странка Босне и Херцеговине 

није доставила одговор нити тражене доказе.  

Након што је издат Прелиминарни извјештај ревизије, те исти достављен политичкој 

странци на очитовање, особа овлаштена за подношење финансијских извјештаја 

Хрватске странке Босне и Херцеговине је у свом очитовању навела да је странка 

планирала трошкове изборне кампање у износу од 50.000,00 КМ. Обзиром да није 

успјела обезбиједити донације за финансирање изборне кампање, странка је кампању 

провела путем друштвених мрежа, која је према наводима овлаштене особе, била 

бесплатна. 
 

Обзиром да политичка странка није доставила податке о каналима комуникације 

везаним за њено оглашавање путем друштвених мрежа, прекршила је одредбе члана 

12. став (5) Закона о финансирању политичких странака.  

У недостатку наведених података о каналима комуникације није могуће утврдити да 

ли је бесплатним оглашавањем политичка странка остварила донације, које је била 

обавезна пријавити у својим финансијским извјештајима. 

 

e) Хрватска странка Босне и Херцеговине није отворила намјенски рачун за 

финансирање изборне кампање током Опћих избора 2018. године 
 

Као трансакцијски рачун који је, у складу са одредбама члана 4.4 став (1) Изборног 

закона Босне и  Херцеговине, била обавезна отворити за финансирање изборне 

кампање, Хрватска странка Босне и Херцеговине је пријавила редовни трансакцијски 

рачун Средишњег уреда странке.  

Таксу за овјеру за учешће на Општим изборима 2018. године, политичка странка је, 

супротно одредбама Правилника о пријави и условима за овјеру политичких 

субјеката за учешће на Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, 

број 29/18), уплатила са редовног транскцијског рачуна. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска странка Босне и 

Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 832.274,22 КМ. Политичка странка 

у финансијском извјештају за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до 

дана овјере резултата Општих избора 2018. године, нити у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину није исказала трошкове изборне кампање. Странка је 

накнадно навела да је изборну кампању провела бесплатно, путем друштвених мрежа 
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28. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БИХ (Код 455) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Либерално демократска странка 

БиХ се финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Либерално демократска странка БиХ прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 

11. став (1) и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

a) Прегледом финансијског извјештаја, пословних књига и финансијске документације 

утврђено је да је политичка странка средства у износу од 29.723,00 КМ утрошила 

мимо свог програма утрошка средстава за 2018. годину, чиме је прекршила одредбе 

члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

Политичка странка је доставила програм утрошка средстава за 2018. годину, којим је 

предвидјела укупне трошкове у износу од 29.000,00 КМ. Увидом у финансијски 

извјештај утврђено је да је странка у 2018. години остварила трошкове у износу од 

51.328,53 КМ. 
 

- Странка је трошкове таксе, новчаних казни и сл. планирала у износу од 6.000,00 КМ, 

а исте је остварила у износу  од 26.333,80  КМ, што је за 20.333,80 КМ више од 

планираног износа. 
 

- Увидом у годишњи финансијски извјештај странке, утврђено је да је остварила 

трошкове репрезентације у износу од 4.491,66 КМ, трошкове превоза у износу од 

1.590,64 КМ, трошкове комуналних услуга у износу од 1.087,40 КМ, трошкове 

гријања у износу од 669,50 КМ, трошкове књиговодствених услуга у износу од 

1.020,00 КМ и хуманитарне расходе у износу од 530,00 КМ. Наведене трошкове 

странка није предвидјела својим програмом утрошка средства.  
 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да дио евиденција о новчаним токовима, расходима и 

обавезама политичке странке није потпун и да годишњи финансијски извјештај није 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 160,00  0,53 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 1.000,00  3,32 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 4.006,08 13,29 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 24.966,89 82,85 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 30.132,97 99,99 

II Остали приходи и друго 3,12 0,01 

          Извори финансирања (I+II) 30.136,09 100,00 
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попуњен у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака – у даљем  тексту Правилник. Чиме је прекршила одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) У годишњем финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној 

комисији БиХ Либерално демократска странка БиХ није пријавила два трансакцијска 

рачуна: трансакцијски рачун Општинског одбора ЛДС БиХ  Добој Исток, број: 

1995010094703443 код Шпаркасе банке и трансакцијски рачун Централног уреда 

странке, број: 3386602200445809 код Уникредит банке.  
 

- Са трансакцијског рачуна Општинског одбора ЛДС БиХ Добој Исток, број: 

1995010094703443 странка је 23.05.2018. године извршила пренос средстава на рачун 

Централног уреда странке, број: 3383102200358781 код Уницредит банке, у износу 

од 3.997,00 КМ.  

С обзиром на то да странка није доставила изводе са наведеног трансакцијског 

рачуна, није утврђено колики промет је остварио овај организациони дио странке и 

из ког извора је обезбиједио средства која је уплатио Централном уреду странке. 

- Увидом у преглед обавеза и потраживања, односно извод отворених ставки 

Уницредит банке са Либерално демократском странком БиХ, утврђено је да је 

политичка странка на рачуну број: 3386602200445809 имала 0,45 КМ на дан 

31.12.2018. године. Странка је доставила одговор Уникредит банке, који је прибавила 

путем е-маила, у коме се наводи да путем овог рачуна није било промета у 2018. 

години.  

Непријављивањем у годишњем финансијском извјештају трансакцијских рачуна и 

њиховог промета, Либерално демократска странка БиХ је прекршила одредбе члана 

11. Правилника. 
 

(2) Трошкове закупнине два организациона дијела политичка странка није пријавила у 

годишњем финансијском извјештају.  
 

- Оштинском одбор странке у Илијашу општина је додијелила пословни простор на 

кориштење без накнаде, што је политичка странка у извјештају пријавила као 

неновчану донацију Општине Илијаш у износу од 1.586,88 КМ.   
 

- Општина Јабланица је опћинском одбору странке у Јабланици  додијелила простор 

на кориштење без накнаде, па је странка по том основу у годишњем финансијском 

извјештају пријавила неновчану донацију у износу од 2.419,20 КМ. 

У складу са одредбама члана 21. и 22. Правилнка политичка странка је била 

обавезна да у финансијском извјештају искаже трошкове закупнине у износу 

наведених неновчаних донација, односно 4.006,08 КМ. 

 

(3) У годишњем финансијском извјештају политичка странка обавезе на дан 31.12.2018. 

године није исказала у складу са одредбама члана 24. став (1) тачка б) Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  
 

- Обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године странка је у финансијском 

извјештају исказала у износу од 101.633,88 КМ. За све обавезе странка је навела да 

су настале 01.01.2008. године.  
 

- Увидом у пословне књиге Централног уреда ЛДС БиХ, утврђено је да су у годишњем 

финансијском извјештају пријављене обавезе само Централног уреда странке, а не и  
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нижих организационих дијелова странке који су имали своје финансијско 

пословање, односно примали услуге и плаћали их са својих трансакцијских рачуна.  
 

- Увидом у финансијске извјештаје Либерално демократске странке БиХ уназад двије 

године, утврђено је да су у финансијским извјештајима за 2016., 2017. и 2018. годину, 

обавезе исказане у идентичном износу, иако је странка сваке године имала 

трансакције са добављачима. Наведено  потврђује чињеницу да политичка странка 

не води евиденције о обавезама, већ их из године у годину преписује у истом износу. 
 

- Обавезе према свим добављачима, осим обавеза према Служби за заједничке послове 

органа и тијела Федерације БиХ и обавеза према правном лицу ВИА-МЕДИА 

Сарајево странка је исказала у једном износу од 40.737,78 КМ. У складу са одредбама 

члана 24. Правилника, политичка странка је обавезна исказати обавезе према сваком 

повјериоцу појединачно, навести датум настанка обавезе и износ обавезе на 

одређени дан, односно задњи дан извјештајног периода. 
 

- Обавезе према Служби за заједничке послове органа и тијела Федерације БиХ 

странка је пријавила у износу од 43.970,65 КМ. На захтјев Централне изборне 

комисије БиХ наведена Служба је доставила акт, број: 02-11-2284/20 од 26.05.2020. 

године у коме наводи да су њена потраживања од Либерално демократске странке 

на дан 31.12.2018. године износила   60.245,88 КМ.  
 

- Према правном лицу  ВИА МЕДИА политичка странка је исказала обавезу у износу 

од 16.925,45 КМ. На основу пресуде Кантоналног суда у Сарајеву, број: 65 0 Пс 

014698 10 Пз2 од 15.10.2012. године, утврђено је да дуг Либерално демократске 

странке БиХ према овом правном лицу  износи 28.125,45 КМ, те обавеза за трошкове 

парничног поступка у износу од 7.194,50 КМ. 
 

c) Либерално демократске странке БиХ није поступила у складу са одредбама члана 12. 

став (5) Закона о финансирању политичких странака. 
 

- На захтјев Централне изборне комисије БиХ, да достави пословне књиге на нивоу 

странке, односно бруто биланс и главну књигу са комплетним аналитичким 

евиденцијама на нивоу политичке странке у периоду од 01.01. 2018. до 31.12.2018. 

године, Либерално демократска странка БиХ је доставила бруто биланс Централног 

уреда ЛДС БиХ, на коме је назначен датум штампе 27.02.2019. године. На наведеном 

финансијском исказу евидентирани су подаци о приходима из буџета, који се за 619,64 

КМ разликују од података исказаних у бруто билансу Централног уреда ЛДС БиХ, 

који је штампан 04.09.2019. године и достављен Централној изборној комисији БиХ. 

Поред наведеног и промет трансакцијских рачуна се у истом бруто билансу, који је 

штампан на два различита датума, разликује за 133,17 КМ. У складу са 

рачуноводственим прописима недопустиво је да се пословне књиге, након што су 

закључене на крају извјештајне године, коригују или исправљају.  
 

- На захтјев да достави копију извода са трансакцијског рачуна, број: 1990490005093420 

код Шпаркасе банке у периоду од 02.06.2018. до 31.12.2018. године и копију извода 

са трансакцијског рачуна број: 3383102200358781 код Уникредит банке у периоду од 

01.11. 2018. до 31.12.2018. године, политичка странка је доставила преписку са 

банкама путем е-маила, из којих није могуће утврдити да ли је странка остварила 

промет путем рачуна у периоду за који није доставила изводе.  
 

- На захтјев да достави копију извода са трансакцијског рачуна Општинског одбора 

Либерално демократске странке БиХ Добој Исток, број: 1995010094703443 код 
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Шпаркасе банке у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, странка је одговорила 

да по наводима предсједника овог општинског одбора рачун је у мировању, односно 

није активан. Наводи политичке странке да рачун није био активан нису тачни, јер је 

утврђен пренос средстава са овог рачуна Централном уреду странке у износу од 

3.997,00 КМ. 
 

С обзиром на то да политичка странка није доставила документацију која је од ње 

тражена, прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању пшолитичких 

странака.  
 

Трошкови изборне кампање 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Либерално демократска странка 

БиХ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 432.183,33 КМ. Политичка странка у 

финансијском извјештају за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до 

дана овјере резултата Општих избора 2018. године, нити у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину није исказала трошкове изборне кампање. Централној 

изборној комисији БиХ Либерално демократска странка БиХ је доставила одговор у коме 

наводи да је на Општим изборима 2018. године учествовала у коалицији са Народном 

странком Радом за бољитак, те да је све трошкове изборне кампање сносила Народна 

странка Радом за бољитак.   
 

29. САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА (Код 2325) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА се 

финансирао из сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 20.030,00  89,99 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 535,00  2,40 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.693,53 7,61 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 22.258,53 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 22.258,53 100,00 
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a) На основу финансијског извјештаја, пословних књига и друге финансијске 

документације је утврђено да је САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА исплатио средства, у 

износу од 16.500,00 КМ, другој политичкој странци, односно САВЕЗУ ЗА СТАРИ 

ГРАД, те да средства нису утрошена за остваривање циљева САВЕЗА МЛАДИХ 

СНАГА.  

Исплату средстава САВЕЗУ ЗА СТАРИ ГРАД политичка странка у пословним 

књигама није евидентирала ни као трошак нити измирење било какве обавезе према 

другој политичкој странци, већ као умањење прихода, што је супротно важећим 

прописима и рачуноводственој пракси.  
 

САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА и САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД су на Општим изборима 2018. 

године учествовали као коалициони партнери у оквиру коалиције за Кантон Сарајево 

- Сарајевска прича. Међутим, средства која је САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 24.12.2018. 

године исплатио САВЕЗУ ЗА СТАРИ ГРАД, у износу од 16.500,00 КМ нису 

утрошена за изборну кампању ове политичке странке, нити пак представљају 

рефундацију трошкова коалиције. 
 

У финансијском извјештају и пословним књигама САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА је 

пријавио трошкове изборне кампање у износу од 2.193,25 КМ. Обзиром да ова 

политичка странка у својим пословним књигама није исказала било какву обавезу 

према САВЕЗУ ЗА СТАРИ ГРАД, по основу рефундације трошкова за промоцију 

коалиције, недвосмислено је утврђено да је САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА исплатио 

средства другој политичкој странци, супротно одредбама члан 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака.  
  

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да пословне књиге није водила у складу са 

рачуноводственим прописима, није успоставила тачне евиденције о новчаним 

токовима, приходима и расходима и годишњи финансијски извјештај није попунила 

у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака – у даљем  тексту Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА је у финансијском извјештају пријавио нетачан новчани 

промет путем трансакцијског рачуна код Рајфајзен банке.  Странка је пријавила 

прилив средстава у износу од 22.558,53 КМ, исплате у износу од 22.558,25 КМ и 

стање новца на задњи дан извјештајног периода 0,28 КМ.  

Увидом у изводе са транскацијаког рачуна утврђен је прилив средстава у износу од 

42.258,53 КМ, исплате у износу од 38.789,75 КМ и стање средства на рачуну на дан 

31.12.2018. године у износу од 3.648,78 КМ.  

Погрешним исказивањем података о новчаним токовима путем трансакцијског 

рачуна, политичка странка је прекршила одредбе чалана 11. Правилника. 
 

(2) Политичка странка у пословним књигама није успоставила евиденције о 

благајничком пословању, док је у финансијском извјештају, супротно одредбама 

члана 12. Правилника навела да путем благајне није остварила промет.    
 

Увидом у извод са трансакцијског рачуна од 25.05.2018. године утврђено је да је 

политичка странка извршила уплату готовине из благајне на трансакцијски рачун у 

износу од 20.030,00 КМ, коју је остварила од наплате чланарина. 
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(3) Подаци о приходима у пословним књигама и подаци о расходима које је странка 

пријавила у финансијском извјештају су нетачни. 
   

- Приход који је остварила од чланарина у износу од 20.030,00 КМ, те исти пријавила 

у финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

странка је у пословним књигама евидентирала у износу од 3.530,00 КМ. 

Супротно одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака 

и рачуноводственим прописима, политичка странка је исплату средстава другој 

политичкој странци у износу од 16.500,00 КМ, евидентирала као умањење прихода, 

те  без основа приход који је странка остварила у износу од 20.030,00 КМ исказала 

као приход од 3.530,00 КМ. 
 

- У финансијском извјештају политичка странка је, супротно одредбама члана 21. и 22. 

Правилника, режијско-административне трошкове пријавила у већем износу од 

остварених за 20.000,00 КМ. Таксу за овјеру за учешће на Општим изборима странка 

је пријавила као трошак у износу од 20.000,00 КМ иако јој је, у складу са Одлуком 

Централне изборне комисије БиХ, о поврату уплаћеног новчаног износа таксе за 

овјеру број: 03-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године 20.12.2018. године странци враћен 

укупан износ уплаћене таксе. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могао потрошити 1.488.938,53 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 2.193,25 КМ.   

 

 

30. ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ  (Код 2321) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Покрет 

демократске акције финансирао се из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 11.187,68 5,17 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 119.702,45 55,38 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 68.950,00 31,90 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 16.297,00 7,55 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 216.137,13 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 216.137,13 100,00 



 

210 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је 

Покрет демократске акције прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 6. став (2), 

члана 11. став (1), члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a)  Увидом у Програм утрошка средстава за 2018. годину који је доставио Покрет 

демократске акције, утврђено је да су планирани укупни трошкови у износу од 

350.000,00 КМ, са сљедећом структуром: 1) режијско-административни и остали 

трошкови у износу од 100.000,00 КМ без навођења структуре појединачних ставки 

и 2) трошкови пропаганде у износу од 250.000,00 КМ са сљедећом структуром 

трошкова пропаганде: трошкови штампања плаката у износу од 10.000,00 КМ, 

трошкови плакатирања у износу од 10.000,00 КМ, трошкови штампања предизборних 

огласа, прогласа, саопштења и сл. у износу од 10.000,00 КМ, трошкови организације 

и одржавања предизборних скупова у износу од 100.000,00 КМ, трошкови штампања, 

умножавања и слања предизборних материјала у износу од 100.000,00 КМ и остали 

трошкови пропаганде у износу од 20.000,00 КМ. 

Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне трошкове у износу 

од 203.492,87 КМ. 
 

Анализом Програма утрошка финансијских средстава за 2018. годину, утврђено је да 

исти није сачињен на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност 

планираног трошења средстава за режијско-административне и остале трошкова, 

као и њихова упоредба са оствареним трошковима.   
 

Странка је у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег 

финансијског извјештаја исказала сљедеће трошкове: трошкове бруто плата у износу 

од 2.953,98 КМ, трошкове камата у износу од 1,09 КМ, трошкове накнаде за топли 

оброк у износу од 631,00 КМ, остале расходе у износу од 2.109,83 КМ, трошкове 

стипендија у износу од 100,00 КМ, трошкове електричне енергије у износу од 528,83 

КМ, трошкове гријања у износу од 79,92 КМ, трошкове књиговодствених услуга у 

износу од 2.808,00 КМ, трошкове комуналних услуга у износу од 476,41 КМ, 

трошкове уговора о дјелу у износу од 10.317,67 КМ, трошкове услуга оглашавања у 

износу од 1.673,10 КМ, остале нематеријалне трошкове у износу од 1.275,00 КМ, 

трошкове платног промета у износу од 1.183,05 КМ, трошкове канцеларијског 

материјала у износу од 3.472,61 КМ, тошкове осталог материјала у износу од 77,62 

КМ, трошкове интернет услуга у износу од 830,48 КМ, трошкове фиксних телефона 

у износу од 1.323,67 КМ, трошкове мобилних телефона у износу од 448,37 КМ, 

трошкове услуга у износу од 1.776,45 КМ, трошкове закупнина у износу од 20.045,90 

КМ, трошкове осталих закупнина у износу од 187,20 КМ и трошкове такси, новчаних 

казни и сл. у износу од 105,00 КМ, што укупно износи 52.405,18 КМ.   
 

Све наведено указује да је Покрет демократске акције прекршио одредбе члана 4. став 

(1) Закона о финансирању политичких странка јер није сачинио програм утрошка 

средстава на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност планираног 

трошења средстава, као и да је финансијска средства утрошио мимо утврђеног 

Програма утрошка финансијских средстава за 2018. годину.    

 

b) Контролом промета извода са трансакцијског рачуна Централног органа странке, 

утврђено је да прилози физичких лица од нижих организационих дијелова странке у 

износу од 741,50 КМ и прилози од правних лица у износу од 2.500,00 КМ нису 

уплаћени на рачун Централног органа странке, што је супротно одредби члана 6. став 

(2)  Закона о финансирању политичких странака.  
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c) На основу прегледа годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске 

документације, утврђено је да Покрет демократске акције није водио правилне и 

потпуне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, чиме је прекршио 

рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. Странка није обрасце годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину попунила у складу са Правилником о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме 

је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да странка у пословним књигама није правилно 

класификовала приходе по основу чланарина и прилога физичких лица.  

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је странка у годишњем 

финансијском извјештају исказала приходе од чланарина у износу од 11.187,68 КМ, 

док је у пословним књигама евидентирала ове приходе у износу од 6.187,68 КМ. 

Такође, странка је у пословним књигама евидентирала прилоге физичких лица у 

укупном износу од 124.702,45 КМ, а у годишњем финансијском извјештају исте 

исказала у износу од 119.702,45 КМ.  
 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да странка није успоставила потпуне и тачне евиденције о 

расходима и обавезама и није правилно исказала трошкове и обавезе у годишњем 

финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 24.  Правилника.  
 

Странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није пријавила 

трошкове закупа у укупном износу од 5.450,00 КМ за сљедеће организационе нивое 

странке: ОО ПДА Тешањ у износу од 1.500,00 КМ, ОО ПДА Маглај у износу од 

1.200,00 КМ, ОО ПДА Завидовићи у износу од 1.500,00 КМ и  ОО ПДА Жепче у 

износу од 1.250,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 

С обзиром да странка није исказала трошкове закупа, тако није исказала ни обавезе 

према закуподавцима. 
 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Покрет демократске акције је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 1.018.499,90 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 150.918,60 КМ.  . 
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31. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 2323)  
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска странка Босне и 

Херцеговине финансирала се из сљедећих извора: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Демократска странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

a) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да Демократска странка Босне и 

Херцеговине годишњи финансијски извјештај није поднијела у законом прописаном 

року, није водила правилне и потпуне евиденције о приходима, расходима и 

обавезама и није правилно попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја, 

чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака- у даљњем тексту: Правилник. 

 

(1) Демократска странка Босне и Херцеговине је годишњи финансијски извјештај 

поднијела након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака. 

Дана 30.04.2019. године, Демократска странка Босне и Херцеговине је Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине доставила Годишњи обрачун (Завршни 

рачун) за 2018. годину. Након ургенције, Демократска странка Босне и Херцеговине 

је годишњи финансијски извјештај поднијела електронски путем апликације ФИ 

ЦИК БИХ дана 07.09.2019. године, те Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине доставила финансијски извјештај у чврстој копији дана 09.09.2019. 

године.   

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго  51.060,00 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 51.060,00 100,00 
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(2) Политичка странка у обрасцу 2. финансијског извјештаја (Преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) није пријавила трансакцијски рачун, чиме 

је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

Увидом у Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине о рачунима правног лица 

утврђено је да странка у обрасцу 2 годишњег финансијског извјештаја није исказала 

трансакцијски рачун код Босна Банк Интернатионал дд број: 1413065320160419. 
 

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, странка је доставила 

Потврду Босна Банк Интернешонал дд од 11.06.2020. године у којој је наведено по 

наведеном рачуну  током 2018. године није било промета.   

  

(3) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и достављене документације, 

утврђено је да је странка у пословним књигама погрешно евидентирала приходе, те 

да је у обрасцу 3 (извори финансирања) годишњег финансијског извјештаја прилоге 

физичких и правног лица у укупном износу од 45.060,00 КМ исказала као остале 

приходе, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 14. Правилника. 
 

- Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 1322602019879234 код 

Босна Банк Интернешонал дд, утврђено је да је странка примила прилоге сљедећих 

физичких лица:  Хајрудина Мулића у износу од 10.000,00 КМ, Алдина Ефендића у 

износу од 5.000,00 КМ,  Ајдина Торлака у износу од 5.000,00 КМ, Бојана Лукића у 

износу од 5.000,00 КМ, Аделе Брковић у износу од 5.000,00 КМ, Хамдије Керле у 

износу од 5.000,00 КМ, Сенаде Хатибовић у износу од 5.000,00 КМ и Мирзата 

Мензиловића у износу од 60,00 КМ. 
 

Такође је утврђено да је странка примила прилог правног лица „Сити парк“ дд у 

износу од 5.000,00 КМ. 
 

Непријављивањем прилога у обрасцима 3-а (прилози физичких лица) и 3-б (прилози 

правних лица) годишњег финансијског извјештаја странка је прекршила и одредбе 

члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

- Увидом у пословне књиге и изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је 

странка поврат више уплаћене таксе за овјеру учешћа политичке странке на Општим 

изборима 2018. године у износу од 6.000,00 КМ исказала као приходе у пословним 

књигама и обрасцу 3 годишњег финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе 

члана 13. Правилника. 

 

(4) Политичка странка у пословним књигама није успоставила правилне и потпуне 

евиденције о расходима и није исказала расходе на обрасцима 4. (расходи политичке 

странке), 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) и 4.2  (трошкови 

пропаганде) годишњег финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 

21, 22. и 23. Правилника. 
 

- Према подацима из пословних књига и Завршног рачуна странке-биланса успјеха за 

период 01.01. до 31.12.2018. године, укупни расходи политичке странке износили су 

50.799,95 КМ. 
 

Увидом у пословне књиге утврђено је да су трошкови кампање износили 10.725,45 

КМ, и то: закуп за јавне површине 351,00 КМ, политички маркетинг 6.750,55 КМ, 

банери 585,00 КМ, принтање летака 1.400,90 КМ и трошкови репрезентације 1.638,00 

КМ.   
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С друге стране, странка је остварила режијско-административне и остале трошкове у 

износу од 74,50 КМ.  
 

Поред наведеног, странка је у пословним књигама евидентирала трошкове таксе за 

овјеру учешћа политичке странке на Општим изборима 2018. године у износу од 

40.000,00 КМ, иако је исте остварила у износу од 34.000,00 КМ. 

 

-  Увидом у Уговор о кориштењу пословних просторија од 30.04.2018. године који је 

закључен са правним лицем „Центротранс –транспорт роба“ дд Сарајево, утврђено је 

да су трошкови закупа пословних просторија у периоду од 30.04. од 31.12.2018. 

године износили 1.920,00 КМ.  

Странка није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала 

трошкове закупа пословних просторија, нити је исказала обавезе према закуподавцу, 

чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 24. Правилника.  

 

b) Увидом у службене евиденције, утврђено је да Демократска странка Босне и 

Херцеговине није доставила постизборни финансијски извјештај-Опћи избори 2018. 

године, чиме је прекршила  одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању 

политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

c) Демократска странка Босне и Херцеговине је све трансакције које се односе на 

финансирање кампање за Опће изборе 2018. године провела путем главног рачуна 

странке број: 1322602019879234. 
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Демократска странка Босне и 

Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 237.518,90 КМ. Политичка странка 

је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 10.725,45 КМ. 
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32. „ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА-БРАЋА РАДИЋ“ БРЧКО ДИСТРИКТ 

БИХ (Код 2010) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја „Хрватска сељачка странка-

Браћа Радић“ Брчко дистрикт БиХ се финансирала из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је „Хрватска 

сељачка странка-Браћа Радић“ Брчко дистрикт БиХ прекршила одредбе члана 4. 

став (1), члана 5. став (4), члана 11. став (1), и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о 

финансирању политичких странака. 
  

a) Странка је средства, која је остварила из буџета Брчко дистрикта БиХ, трошила без 

програма утрошка средстава.  

Увидом у финансијски извјештај утврђено је да је странка остварила трошкове у 

износу од 11.912,69 КМ, од којих су: трошкови заступања у износу од 4.250,00 КМ, 

трошкови других лица у износу од 3.400,00 КМ, трошкови промоције у износу од 

902,00 КМ, трошкови репрезентације у износу од 923,35 КМ, трошкови телефона 

999,77 КМ и други трошкови везани за пословање странке у износу од 1.437,57 КМ. 
 

На основу наведене структуре трошкова, а у недостатку додатне финансијске 

документације, коју странка на захтјев Централне изборне комисије БиХ није 

доставила, није могуће утврдити да је средства утрошила искључиво за остваривање 

циљева утврђених њеним програмом и статутом. 
 

b) Странка није успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила 

кориштењем без накнаде пословног простора. У финансијском извјештају странка 

није исказала трошак закупнине, а исказала је трошкове електричне енергије у износу 

од 502,19 КМ и трошкове комуналних услуга у износу од 272,29 КМ, што указује на 

чињеницу да је користила пословни простор. С обзиром на то да не посједује 

властити простор, а није плаћала закупнину, странка је остварила неновчану донацију 

коју је, у складу са одредбама члана члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака била обавезна пријавити у финансијском извјештају. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 19.548,39 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 19.548,39 100 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 19.548,39 100,00 
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c) „Хрватска сељачка странка-Браћа Радић“ Брчко дистрикт БиХ је прекршила одредбе 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о финансирању политичких 

странака.   

 

(1) Политичка странка годишњи финансијски извјештај за 2018. годину није поднијела у 

законом прописаном року и на начин како је Централна изборна комисија БиХ 

прописала у члану 3. став (1) Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака (у даљем  тексту: Правилник).  
 

Увидом у службене, евиденције утврђено је да је Централној изборној комисији БиХ 

„Хрватска сељачка странка - Браћа Радић“ Брчко дистрикт БиХ доставила 

финансијски извјештај 20.11.2019. године и то само у писаној форми, односно ручно 

попуњен. 
 

Обзиром да политичка странка није поднијела годишњи финансијски извјештај у 

електронској форми, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” и није доставила обрасце 

финансијског извјештаја, одштампане из апликације у ПДФ формату, овјерене 

потписом овлаштеног лица и печатом политичке странке, прекршила је одредбе 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 3. 

став (1) Правилника.   
 

(2) Служба за ревизију је од политичке странке писаним захтјевом, број: 03-07-6-753-

2/19 од 29.11.2019. године затражила да достави додатну документацију за 2018. 

годину и то: документацију о кориштењу пословног простора, бруто биланс 

политичке странке на дан 31.12.2018. године, главну књигу са комплетним 

аналитичким евиденцијама за период        01.01. до 31.12.2018. године, копију извода 

са трансакцијског рачуна странке у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 

копију документације о трошковима других лица и трошковима заступања и програм 

утрошка средстава за 2018. годину. 

Истим актом политичка странка је обавијештена да је, у складу са одредбом из 

чланом 4. став (2) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака, уз финансијски извјештај била дужна доставити копију годишњег 

обрачуна, овјереног од надлежне институције (Завршни рачун за 2018. годину овјерен 

од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ). 

Обзиром да није поступила по захтјеву Централне изборне комисије БиХ, странци је 

25.12.2019. године послата ургенција за доставу претходно наведене финансијске 

документације. 
 

Политичка странка ни након ургенције није доставила тражену финансијску 

документацију и копију годишњег обрачуна овјереног од надлежне институције, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичлих 

странака. 
 

(3) Обзиром да „Хрватска сељачка странка-Браћа Радић“ Брчко дистрикт БиХ није 

доставила изводе са трансакцијског рачуна, копију пословних књига и копију 

завршног рачуна, није могуће утврдити да ли је остварила и друге приходе, осим 

прихода из буџета које је у финансијском извјешттају пријавила у износу од 19.548,39 

КМ. 
 

(4) Странка у финансијском извјештају није пријавила приход од неновчане донације по 

основу кориштења пословног простора без накнаде, чиме је прекршила одредбе 

члана 13. и 18. Правилника. Такође, странка није пријавила ни трошак закупнине, 

чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
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(5) У финансијском извјештају политичка странка, супротно одредбама члана 24. 

Правилника, није пријавила обавезе на дан 31.12.2018. године. 

Увидом у службене евиденције, утврђено је да „Хрватска сељачка странка-Браћа 

Радић“ Брчко дистрикт БиХ има обавезу по основу неплаћене казне у износу од 

2.000,00 КМ, коју је изрекла Централна изборна комисија БиХ, одлуком број: 03-07-

6-32/18 од 24.05.2018. године. 

 

Обзиром да није успоставила потпуне евиденције о својим приходима, расходима и 

обавезама, политичка странка је прекршила рачуноводствене прописе, одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

 

 

 

 

 

33. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПОКРЕТ УСПЈЕШНА СРПСКА-ДР 

ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ“  (Код 1872) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Политичка организација 

„Покрет успјешна Српска-Др Златко Максимовић“ се финансирала из седећих извора: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског  извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Политичка организација „Покрет успјешна Српска-Др Златко Максимовић“ 

прекршила одредбе члана 4. став (1) и члана 11. став (1), члана 12. став (1) и став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) Програмом утрошка средстава за 2018. годину, странка је планирала укупне трошкове 

у износу од 29.896,00 КМ, док је према подацима из годишњег финансијског 

извјештаја странка остварила укупне трошкове у износу од 89.439,00 КМ.  
 

Анализом програма утрошка средстава и структуре исказаних трошкова у 2018. 

години, утврђено је да је странка остварила веће трошкове од планираних за сљедеће 

врсте трошкова: трошкове промоције и пропаганде за 22.151,56 КМ, трошкове 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 17.528,00 12,60 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 70.668,29  87,40 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 88.196,29  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 88.196,29  100,00 
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репрезентације и угоститељских услуга за 4.683,49 КМ и трошкове нафтних деривата 

за 1.781,87 КМ, што укупно износи 28.616,92 КМ. 
 

Програмом утрошка средстава странка није планирала све врсте трошкова које је 

имала током 2018. године, као што су: трошкови осталог материјала у износу од 

1.150,81 КМ, трошкови гријања у износу од 379,76 КМ, трошкови здравствених 

услуга у износу од 232,00 КМ, трошкови по основу донација физичким лицима у 

износу од 1.050,00 КМ, трошкови по основу донација правним лицима у износу од 

3.934,00 КМ, трошкови бруто плата у износу од 993,01 КМ, трошкови платног 

промета у износу од 1.568,74 КМ, трошкови такси, новчаних казни и слично у износу 

од 14.000,00 КМ и трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.690,00 КМ, 

што укупно износи 35.998,32 КМ. 
 

Све наведено указује да је Политичка организација „Покрет успјешна Српска-Др 

Златко Максимовић“ прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању 

политичких странка, јер није сачинила програм утрошка средстава на начин којим би 

се обезбиједила потпуна транспарентност планираног трошења средстава, као и да је 

финансијска средства утрошила мимо утврђеног програма утрошка финансијских 

средстава за 2018. годину.    

 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да Политичка организација „Покрет успјешна 

Српска-Др Златко Максимовић“ није успоставила потпуне и тачне евиденције о 

расходима и обавезама, чиме је прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака. Странка 

није годишњи финансијски извјештај поднијела у складу са Правилником о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: 

Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

- Политичка организација „Покрет успјешна Српска-Др Златко Максимовић није 

успоставила потпуне евиденције о трошковима закупа пословног простора који је 

користила у Бијељини и обавезама према закуподавцу.  
 

Увидом у уговоре о закупу пословних просторија утврђено је да је странка користила 

пословне просторије у власништву физичког лица површине 200 м2 уз мјесечну 

накнаду од 1.000,00 КМ на период од дванаест мјесеци, тако да су укупни трошкови 

закупа пословних просторија износили 12.000,00 КМ. Странка је у пословним 

књигама евидентирала трошкове закупа пословних просторија по наведеном уговору 

за десет мјесеци у укупном износу 10.000,00 КМ увећане за плаћене порезе по 

уговору у износу од 485,87 КМ, док није евидентирала трошкове закупа за новембар 

и децембар 2018. године у износу од 2.000,00 КМ.  
 

- Увидом у кориговани образац 4.1 (режијско-административни трошкови) утврђено је 

да странка није правилно попунила податке о расходима, тј. исказани износи 

трошкова по врстама трошка не одговарају подацима из пословних књига. Странка је 

у коригованом обрасцу 4.1 исказала трошкове закупа у износу од 12.000,00 КМ, док 

је у пословним књигама евидентирала ове трошкове у износу од 14.085,87 КМ.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Политичка организација „Покрет успјешна Српска-Др Златко Максимовић“ је у 

коригованом обрасцу 5 (обавезе политичке странке) годишњег финансијског 

извјештаја исказала обавезе према добављачима у једном износу од 6.261,54 КМ, без 



 

219 

 

навођења података о називима добављача и појединачним износима обавеза, што је 

супротно одредбама члана 24. Правилника. Такође, странка није исказала ни обавезе 

према физичком лицу по основу закупа пословног простора који је користила у 

Бијељини у износу од 2.000,00 КМ. 

 
 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Политичка организација „Покрет 

успјешна  Српска – Др Златко Максимовић“ је за потребе изборне кампање, према броју 

бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 378.179,10 

КМ. Политичка организација „Покрет успјешна  Српска – Др Златко Максимовић“ је у 

годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала трошкове изборне кампање 

у износу 25.328,86 КМ, док је увидом у рачуне пропаганде, утврђено да су трошкови 

изборне кампање износили 31.521,56 КМ.  

 

 

 

34. 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: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска кршћанска демократска унија Босне и Херцеговине прекршила одредбе 

члана 4. став (1) и члана 12. Закона о финансирању политичких странака. 
 

a) Странка није сачинила програм утрошка средстава на начин којим би се обезбиједила 

транспарентност планираног трошења средстава, као  и његова упоредба са 

оствареним трошковима. На захтјев Централне изборне комисије БиХ да достави 

програм утрошка средства за 2018. годину, странка је доставила акт, у коме је навела 

да је планирала приходе и расходе у износима око 50.000,00 КМ, те да већину 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 ) 0,41 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.200,00 2,26 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 51.985,83 97,74 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 53.186,24 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 53.186,24 100,00 
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средства планира утрошити за поврат позајмица, а остатак за финансирање текућих 

трошкова. 
 

Увидом у финансијски извјештај и пословне књиге утврђено је да је странка за 

плаћање дугова из ранијих година исплатила средства у износу од 32.079,82 КМ. 

Политичка странка је остварила расходе у износу од 26.905,04 КМ, од којих су: 

трошкови репрезентације у износу од 10.822,11 КМ, хуманитарни расходи у износу 

од 2.700,00 КМ, стипендије 800,00 КМ, чланарина Хрватском народном сабору у 

износу од 1.500,00 КМ, трошкови закупнине 1.200,00 КМ, други трошкови везани за 

пословање странке у износу од 3.849,53 КМ и трошкови изборне кампање у износу 

од 6.033,40 КМ. 
 

С обзиром да политичка странка за 2018. годину није сачинила програм, којим се 

прецизно планира утрошак средства по врстама трошкова, а исте је остварила у 

износу од 26.905,04 КМ, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака.   

 

b) Хрватска кршћанска демократска унија Босне и Херцеговине иако је, у складу са 

одредбом члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких странака имала 

обавезу да у свој финансијски извјештај укључи користи остварене од активности 

удружења „Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са 

политичком странком, јер је странка чланица овог удружења, она то није учинила.  

 

c) Трансакцијски рачун који је, у складу са одредбама члана 4.4 став (1) Изборног закона 

Босне и  Херцеговине, отворила за финансирање изборне кампање странка није 

намјенски користила. 

Хрватска кршћанска демократска унија Босне и Херцеговине је са трансакцијског 

рачуна, који је Централној изборној комисији БиХ пријавила као рачун за 

финансирање изборне кампање, исплатила средства у износу од 32.079,82 КМ, којима 

је измирила обавезе из ранијих година, док је за трошкове изборне кампање 

исплатила 6.033,40 КМ.  
 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска кршћанска демократска 

унија Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је 

објавила Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 444.062,41 КМ. Политичка 

странка је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 6.233,40 КМ. 
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35. САВЕЗ ОСТАНАК (Код 2329) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез останак се финансирао из 

сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Савез останак прекршио одредбе  члана  5. став (4), члана  11. став (1) и члана 12. 

став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе 

члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

a) Савез останак није у пословним књигама и финансијском извјештају евидентирао 

неновчане донације по основу бесплатног кориштења пословног простора, који је 

користио у Бањој Луци.  
 

Према подацима из изјаве Странке социјалне сигурности Српских бораца од 

01.03.2018. године, коју је  доставио Савез останак, утврђено је да је Савез останак 

користио пословни простор у Бањој Луци, површине 25 м2, који му је уступила 

Странка социјалне сигурности Српских бораца без накнаде. 
 

Савез останак је кориштењем пословног простора без плаћања закупнине остварио 

неновчану донацију, коју је у складу са чланом 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака био обавезан евидентирати у пословним књигама и пријавити у 

годишњем финансијском извјештају, који је поднио Централној изборној комисији 

БиХ.  
 

b) Прегледом  годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Савез останак није, у 

складу са рачуноводственим прописима и одредбама Закона о финансирању 

политичких странака, успоставио потпуне и тачне евиденције о приходима, 

расходима и промету новчаних средстава путем трансакцијског рачуна, чиме је 

прекршио одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака. Финансијски извјештај није попунио у складу са чланом 12. 

став (4) овог Закона и Правилником о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака- у даљем  тексту: Правилник.  

Р/Б Извори финансирања 
Износ 

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 28.655,00 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 28.655,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 28.655,00 100,00 
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(1) Савез останак није у годишњем финансијском извјештају исказао трансакцијски 

рачун  број: 5672532700003490 отворен код „Сбербанк ад“ Бања Лука и није исказао 

тачне податке о промету и стању на трансакцијском рачуну број: 5672532700003587 

отвореном код „Сбербанк ад“ Бања Лука, чиме је прекршио одредбе члана 11. 

Правилника.  
 

- Увидом у Извјештај о рачунима пословног субјекта Централне банке БиХ од 

21.05.2019. године, утврђено је да странка на обрасцу 2. (Преглед промета свих 

трансакцијских рачуна странке) финансијског извјештаја није пријавила 

трансакцијски рачун број: 5672532700003490 отворен код „Сбербанк ад“ Бања Лука.  

Према подацима из валутне картице коју је доставила странка, на поменутом рачуну 

није евидентиран промет новчаних средстава током 2018. године, те на дан 

31.12.2018. године није било средстава.  
 

- Странка је на обрасцу 2. финансијског извјештаја, за трансакцијски рачун број: 

5672532700003587 отворен код „Сбербанк ад“ Бања Лука исказала почетно стање у 

износу од  0,00 КМ, промет улаза  у износу од 2.400,00 КМ, промет излаза у износу 

од 2.400,00 КМ и стање  на дан 31.12.2018. године у износу од 0,00 КМ.  

Контролом промета извода са наведеног рачуна утврђено је да сљедеће: почетно 

стање у износу од 0,00 КМ, промет улаза у износу од 49.655,82 КМ, промет излаза у 

износу од 29.626,80 КМ и стање рачуна на дан 31.12.2018. године у износу од 

20.039,02 КМ.  

 

(2) Странка је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала 

приходе из буџета у већем износу од остварених за 20.000,00 КМ, те је приходе из 

буџета Републике Српске исказала као приходе из буџета Града Бања Лука, што је 

супротно одредбама члана 13. и члана 19. Правилника. 
 

На обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја странка је 

исказала приходе из буџета Града Бања Лука у укупном износу од 28.655,00 КМ. 
 

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 5672532700003587 код 

„Сбербанк ад“ Бања Лука, утврђено је да је странка примила средства из буџета 

Републичке изборне комисије Републике Српске у износу од 8.655,82 КМ, што је 

требала и исказати у обрасцу 3-ф.  
 

С друге стране, на рачун странке су уплаћена средстава у износу од 20.000,00 КМ из 

буџета Босне и Херцеговине, по основу поврата таксе за овјеру учешћа политичке 

странке на Општим изборима одржаним  у октобру 2018. године.  

 

(3) Странка није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала 

неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног простора у Бањој 

Луци и трошкове закупа пословног простора, чиме је прекршила чл. 13, 18, 21. и 22. 

Правилника.  

 

(4) Странка је у финансијском извјештају и у пословним књигама исказала трошкове 

таксе у већем износу од остварених за 20.000,00 КМ, односно и укупне расходе 

исказала је у већем износу за износ враћене таксе, чиме је прекршила одредбе члана 

21. и члана 22. Правилника. 
 

Странка је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја исказала трошкове таксе у износу од 20.105,00 КМ. 



 

223 

 

Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 5672532700003587  код „Сбербанк“ 

ад Бања Лука, утврђено је да је извршен поврат таксе за овјеру политичке странке на 

Општим изборима 2018. године у износу од 20.000,00 КМ, а по Одлуци Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине о поврату уплаћеног новчаног износа таксе 

за овјеру број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године.  
 

С обзиром да су уплаћена средства враћена странци, странка по овом основу није 

остварила расходе, тако да исте није требала евидентирати у пословним књигама и 

исказати у годишњем финансијском извјештају. 

 

c) Странка није доставила постизборни финансијски извјештај у електронској форми 

путем апликације ФИ ЦИК БИХ, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона 

о финансирању политичких странака, одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона 

БиХ и одредбе члана 3. став (2) Правилника о предизборним и постизборним 

финансијским извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ бр. 

10/18). 

 

Странка је дана 07.12.2018. године Централној изборној комисији БиХ доставила 

мануелно попуњене обрасце постизборног финансијског извјештаја-Општи избори 

2018. године. 

 

d) Савез останак није отворио намјенски рачун за финансирање кампање, већ је таксу за 

овјеру пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године  платио путем главног 

рачуна странке. Такође, странка је преко главног рачуна извршила исплату физичким 

лицима за послове обављања предизборних активности у износу од 4.387,00 КМ, као 

и за услуге Телевизији К3 д.о.о Прњавор у износу од 842,40 КМ. 
 

Странка је у Пријави  за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 
 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез останак је за потребе изборне 

кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, могао 

потрошити 567.268,65 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају исказала 

трошкове кампање износу од 7.605,00 КМ. 
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36. ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ-МИЛЕ МАРЧЕТА (Код 049) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Завичајни социјалдемократи-

Миле Марчета су се финансирали из сљедећих извора: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да су 

Завичајни социјалдемократи-Миле Марчета прекршили су одредбе члана 5. став 

(4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

a) Политичка странка није у пословним књигама и финансијском извјештају 

евидентирала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора, који је користио Главни одбор Завичајних социјалдемократа-Миле 

Марчета у Дрвару.   
 

Према подацима из Изјаве физичког лица од 15.03.2018. године, коју је доставила 

политичка странка, утврђено је да је Главни одбор странке користио пословни 

простор у Дрвару, за који према подацима из саме изјаве није био дужан  плаћати 

закупнину, а процијењена је била у износу од  600,00 КМ. 
 

Политичка странка је кориштењем пословног простора без плаћања закупнине 

остварила неновчану донацију, коју је у складу са чланом 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака била обавезна евидентирати у пословним 

књигама и пријавити у годишњем финансијском извјештају, који је поднијела 

Централној изборној комисији БиХ.  

 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Завичајни социјалдемократи-Миле Марчета у 

пословним књигама нису  правилно евидентирали приходе и расходе и нису обрасце 

финансијског извјештаја попунили у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 100,00 0,70 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 14.000,00 99,30 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 14.100,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 14.100,00 100,00 
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су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

(1) Завичајни социјалдемократи-Миле Марчета у финансијском извјештају на обрасцу 3 

(извори финансирања) и обрасцу 3-ф (приходи из буџета) нису исказали приходе из 

буџета Општине Источни Дрвар и приходе из буџета Републичке изборне комисије 

Републике Српске у укупном износу од 5.223,45 КМ, чиме су прекршили одредбе 

члана 13. и члана 19. Правилника. Такође је утврђено да је странка у пословним 

књигама и годишњем финансијском извјештају трошкове таксе исказала у мањем 

износу у односу на остварене за 4.704,25 КМ, чиме су прекршене одредбе члана 21. 

и члана 22. Правилника. 

 

- Контролом промета извода са трансакционог рачуна број: 5510010000902905 код 

„Уницредит банк“ ад Бања Лука, утврђено је да је Општина Источни Дрвар странци 

уплатила средства из буџета у износу од 519,18 КМ, које је странка евидентирала у 

пословним књигама, али није исказала у финансијском извјештају.  
 

На истом рачуну утврђена је уплата средстава из буџета Републичке изборне 

комисије Републике Српске у износу од 4.704,25 КМ. Уплаћена средства од стране 

Републичке изборне комисије Републике Српске странка је у пословним књигама 

евидентирала на конту Трошкови таксе као поврат таксе за овјеру учешћа политичке 

странке на Општим изборима одржаним у октобру 2018. године, чиме је приходе у 

финансијском извјештају и пословним књигама исказала у мањем износу за 4.704,25 

КМ од остварених.   

 

- Контролом промета оствареног путем трансакционог рачуна странке отвореног за 

кампању број: 5517202204480403 код „Уникредит банк“ ад Бања Лука, утврђена  је 

уплата таксе за овјеру учешћа странке на Општим изборима 2018. године у износу од 

14.000,00 КМ. Служба за ревизију је утврдила да није извршен поврат средстава по 

основу уплаћене таксе за овјеру учешћа странке на Општим изборима 2018. године.  
 

Странка је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја исказала трошкове таксе у износу од 9.295,75 КМ, што је 

4.704,25 КМ мање у односу на остварене.  

 

(2) У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора који је користила у 

2018. години, чиме је прекшила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.   

 

c) Увидом у службене евиденције, утврђено је да Завичајни социјалдемократи-Миле 

Марчета нису доставили постизборни финансијски извјештај-Општи избори 2018. 

године, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању 

политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Завичајни социјалдемократи-Миле 

Марчета су за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могли потрошити 378.179,10 КМ. Политичка странка у 

финансијском извјештају није исказала трошкове изборне  кампање. 
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37. ДЕМОКРАТСКА ОБИТЕЉСКА СТРАНКА (Код 1711) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Демократска 

обитељска странка  се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Демократска обитељска странка прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. 

став (1), члана 12. став (1), (3), (4) и (5) и члана 13. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине.  

 

a) Демократска обитељска странка није у пословним књигама евидентирала неновчану 

донацију по основу бесплатног кориштења пословног простора и није издала потврду 

о донацији правног лица у складу са одредбом члана 6. став (1) Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака, чиме је прекршила 

одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

(1) Увидом у  Потврду  о додијели на кориштење пословног  простора без накнаде, 

утврђено је да је странка користила пословни простор у власништву правног лица 

„Мозаик“ д.о.о. Томиславград, без плаћања закупнине.  
 

Демократска обитељска странка је кориштењем пословног простора без плаћања 

закупнине остварила неновчану донацију, коју је имала обавезу да евидентира осим 

у годишњем финансијском извјештају и у пословним књигама.  

 

(2) Политичка странка је примила донацију од правног лица „Мозаик“ д.о.о. 

Томиславград у износу од 850,00 КМ, коме је била обавезна да изда потврду о 

пријему донације. Не издавањем потврде о пријему донације, странка је прекршила 

одредбе члана 6. став (1) Правилника. 
 

 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације,  утврђено је да Демократска обитељска странка није успоставила 

потпуне и тачне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, није 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 160,00 1,44 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00 0,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 350,00 3,15 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 500,00 4,50 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.010,00 9,09 

II Остали приходи и друго 10.100,00     90,91 

          Извори финансирања (I+II) 11.110,00 100,00 
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доставила финансијски извјештај за период изборне пропаганде на начин како је 

утврђено Изборним законом Босне и Херцеговине, није доставила додатну 

документацију, нити је годишњи финансијски извјештај попунила у складу са 

одредбама Правилника, чиме су прекшене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став 

(1), (3), (4) и (5) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Странка је на обрасцу 3 (извори финансирања) годишњег финансијског извјештаја 

исказала укупне приходе у износу од 11.110,00 КМ, док је билансу успјеха 

евидентирала приходе у износу од 510,00 КМ.  
 

Контролом извода од трансакцијског рачуна, број: 1610000114390171 код Рајфајзен 

банк, утврђено је да је странка примила позајмицу од правног лица „Мозаик“ д.о.о. 

Томиславград у износу од 10.100,00 КМ, коју је  у годишњем финансијском 

извјештају исказала као остали приход странке, односно исказала је приходе које није 

остварила, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (1) и (4) Закона и одредбе члана 

13. Правилника. 
 

(2) Странка у годишњем финансијском извјештаја није тачно исказала укупне расходе, 

чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22.  Правилника. 

 

- Демократска обитељска странка је у годишњем финансијском извјештају исказала 

укупне расходе у износу од 10.883,70 КМ, док је у билансу успјеха евидентирала 

укупне расходе у износу од 10.534,00 КМ. 
 

- Демократска обитељска странка није исказала трошкове закупа, чиме је прекршила 

одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

(3) На обрасцу 5 (обавезе политичке странке) годишњег финансијског извјештаја, 

Демократска обитељска странка је исказала обавезе на дан 31.12.2018. године у 

износу од 10.100,00 КМ, док су у билансу стања евидентиране обавезе у износу од 

10.320,00 КМ, чиме је утврђено да странка није поступила у складу са одредбама 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбама члана 24. 

Правилника. 
 

(4) Дана 28.08.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине  је 

Демократској обитељској странци упутила Захтјев за достављање додатне 

документације за 2018. годину, којим је од странке тражено да достави: Бруто биланс 

странке на дан 31.12.2018. године, Главну књигу са комплетним аналитичким 

евиденцијама странке за период 01.01-31.12.2018. године, годишњи обрачун (биланс 

стања и биланс успјеха),  документацију о кориштењу пословних простора у 2018. 

години (доказе о власништву над некретнинама, уговоре о закупу, одлуке или 

изјаве), копију издатих потврда о примљеним прилозима од правних лица, 

документацију о неновчаним прилозима, документацију везану за остале приходе и 

копију извода са трансакцијског рачуна странке број: 1610000114390171 отвореног 

код Раиффеисен банке за период 01.01-31.12.2018. године и копију уговора о 

позајмицама.  
 

У остављеном року странка није доставила сву тражену додатну документацију, и 

то: Главну књигу са комплетним аналитичким евиденцијама странке за период 

01.01-31.12.2018. године, копију издатих потврда о донацијама правног лица 

„Мозаик“ д.о.о. Томиславград и документацију о неновчаној донацији, чиме је 

прекршила одребе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких странака.  
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(5) Демократска обитељска странка је доставила годишњи финансијски извјештај за 

период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Опћих 

избора, одржаних у октобру 2018. године дана 01.02.2019. године, тј. након законом 

прописаном року, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона 

Босне и Херцеговине.  
 

c) Демократско обитељска странка у обрасцу 1 (општи подаци о политичкој странци) 

годишњег финансијског извјештаја није навела податке о овлашћеној особи за 

финансијске извјештаје, чиме је прекршила одредбе члана 13. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака и члана 9. Правилника. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Демократска обитељска странка је 

за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 6.495,40 КМ.. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 350,00 КМ. 

 

 

 

38. ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА  (Код 1290) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Хрватска 

сељачка странка се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска сељачка странка прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. став (1) 

и члана 12. Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став 

(1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.700,00 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.700,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.700,00 100,00 
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a) Хрватска сељачка странка у финансијском извјештају није исказала новчану донацију 

физичког лица Дамира Арнаутовића у износу од 555,55 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке утврђено је да је физичко лице 

Дамир Арнаутовић на трансакцијски рачун уплатио новчану донацију у износу од 

555,55 КМ.  

Странка је имала обавезу да прилог физичког лица пријави у финансијском 

извјештају. 
 

b) Хрватска сељачка странка није водила пословне књиге и обрасце годишњег 

финансијског извјештаја није попунила у складу са Правилником о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме 

је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

(1) Хрватска сељачка странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

поднијела након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је све политичке странке, међу 

којим и Хрватску сељачку странку, обавијестила о обавези да годишњи финансијски 

извјештај за 2018. годину достави у законом прописаном року, тј. до 31.03.2019. 

године.  
 

Како странка није доставила годишњи финансијски извјештај за 2018. годину до 

31.03.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је странци, 

дана 17.04.2019. године, упутила Ургенцију за подношење годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годинупутем апликације ”ФИ ЦИК БИХ” у року од 7 дана од дана 

пријема ургенције, али странка није поступила у складу са ургенцијом. 
 

Хрватска сељачка странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

електронски путем апликације ФИ ЦИК БИХ поднијела дана 22.05.2020. године.  
 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да странка није водила 

пословне књиге и није поднијела годишњи обрачун (завршни рачун) за 2018. годину 

надлежној институцији, Финансијско-информатичкој агенцији, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака и члана 12. 

став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(3) Странка у обрасцу 2 финансијског извјештаја (Преглед промета свих трансакцијских 

рачуна политичке странке) није пријавила трансакцијски рачун број: 

3382402212127729 код Уникредит банке д.д. и исказала је погрешан промет по 

трансакцијском рачуну број: 3060060001013423 код Адико банке, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. Правилника. 
 

-  Контролом достављених извода са трансакцијског рачуна број: 3382402212127729 

код Уникредит банке д.д. утврђено је сљедеће:  почетни салдо у износу од 78,00 КМ, 

промет улаза у износу од 20.000,05 КМ, промет излаза у износу од 20.016,80 КМ и 

салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 61,25 КМ. 
 

-  Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала сљедеће податке о стању 

и промету по трансакцијском рачуну број: 3060060001013423 код Адико банке: 

почетно стање у износу од 437,10 КМ, промет улаза у износу од 1.700,00 КМ, промет 
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излаза у износу од 1.204,80 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 932,30 

КМ.  

Увидом у изводе утврђен је сљедећи промет по наведеном рачуну: почетно стање у 

износу од 1.093,85 КМ, промет улаза у износу од 31.626,55 КМ, промет излаза у 

износу од 32.673,00 КМ и стање на дан 01.10.2018. године у износу од 47,40 КМ. 
 

(4) У обрасцу 2.1 (Преглед стања благајне) годишњег финансијског извјештаја странка 

није исказала промет благајне, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника. 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна код Адико банке утврђено је да је странка 

у 2018. години подизала новац са овог рачуна у сврху материјалних трошкова у 

укупном износу од 9.900,00 КМ, те је била обавезна ова средства евидентирати као 

улаз новчаних средстава у благајну. 
 

(5) У обрасцима 3 (Извори финансирања) и 3-а (Прилози физичких лица) финансијског 

извјештаја, странка није исказала прилог физичког лица Дамира Арнаутовића у 

износу од 555,55 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 14. Правилника. 
 

(6) Контролом финансијског извјештаја утврђено је да је странка није правилно исказала 

приходе остварене из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника. 
 

У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) странка је исказала 

приходе из буџета Града Мостара у износу од 1.700,00 КМ.  
 

Увидом у изводе странке утврђено је да су наведена новчана средства странци 

уплаћена из буџета Општине Посушје, а не Града Мостара како је странка исказала. 
 

(7) У обрасцу 5. финансијског извјештаја (Обавезе политичке партије) странка није 

исказала обавезе по примљеним позајмицама у 2018. години, чиме је прекршила 

одредбе члана 24. Правилника 
 

Увидом у изводе странке утврђено је да је странка на трансакцијски рачун Адико 

банке примила позајмицу од физичког лица Дамира Павковића у износу од 10.000,00 

КМ. 
 

(8) Хрватска сељачка странка је у складу са одредбом члана 12. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака имала обавезу да у годишњи финансијски 

извјештај укључи користи остварене од активности удружења „Хрватски народни 

сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са политичком странком, јер је странка 

чланица овог удружења.  

 

c) Увидом у службене евиденције, утврђено је да Хрватска сељачка странка није 

доставила постизборни финансијски извјештај-Општи избори 2018. године, чиме је 

прекршила  одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и 

члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 
 

У складу са одредбама члана 3. став (2) Правилника о предизборним и постизборним 

финансијским извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број: 

10/18) политичка странка постизборни финансијски извјештај доставља у 

електронској форми путем Апликације ФИ ЦИК БИХ, док потврду о поднесеном 

извјештају и обрасце финансијског извјештаја овјерене потписом и печатом доставља 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине и у чврстој копији.   
 

d) Дана 13.05.2020. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

Хрватској сељачкој странци упутила Захтјев за достављање додатне документације 
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за 2018. годину којим је од странке тражено да достави Благајничке дневнике за 

период 01.01.-31.12.2018. године, изводе са трансакцијског рачуна код Адико Банк 

након 01.10.2018. године или уколико странка није имала промет након наведеног 

датума потребно је било доставити извод на дан 01.01.2019. године, уговоре о 

позајмицама са правним лицем „Вокел“ и физичким лицем Дамиром Павковићем и 

изјаву о начину финансирања кампање и износ исте, јер је странка учествовала на 

Општим изборима 2018. године, а у финансијском извјештају није исказала трошкове 

кампање.    
 

Странка није поступила у складу са захтјевом Централне изборне комисије БиХ, 

односно није доставила тражену документацију, чиме је прекршила одредбе члана 12. 

став (5) Закона о финансирању политичких странака.   

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска сељачка странка је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 457.761,59 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају није исказала трошкове кампање. 

 

 

 

39. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА (Код 017) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка права БиХ се 

финансирала из сљедећих извора:  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска странка права БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. став 

(1) и члана 12. став (1), став (2), став (3) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 105,00 1,20 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 5.000,00 57,45 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 3.598,00 41,35 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

   I Укупни приходи (1-8) 8.703,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 8.703,00 100,00 



 

232 

 

 

a) Хрватска странка права БиХ није у пословним књигама и финансијском извјештају 

евидентирала неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног 

простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

Увидом у Изјаву о кориштењу пословног простора, број: 07-01/19 од 08.01.2018. 

године, која је достављена на захтјев Централне изборне комисије БиХ, утврђено је 

да је странка користила простор у власништву физичког лица без накнаде.  
 

Странка је кориштењем пословног простора без плаћања закупнине, остварила 

неновчану донацију, коју је у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака и Законом о финансирању 

политичких странака имала обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави 

у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину.  
 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је Хрватска странка права 

БиХ није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају правилно 

исказала приходе, расходе и обавезе, није у финансијском извјештају укључила 

користи остварене од активности удружења које је повезано са политичком 

странком, није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину 

у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даqем тексту: Правилник, чиме су  прекршене одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Хрватска странка 

права БиХ није доставила одштампане обрасце 1 (опћи подаци о политичкој странци) 

и 4.2 (трошкови пропаганде) годишњег финансијског извјештаја у ПДФ формату из 

Апликације ФИ ЦИК БиХ, овјерене потписом овлашћеног лица и печатом политичке 

странке, што је супротно одредбама члана 3. став (1) Правилника. 
 

(2) У финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

политичка странка је, на обрасцу 1.1 ( Општи подаци о политичкој странци- 

територијална организација политичке странке), навела је да има само Средишњи 

уред. Контролом извода политичке странке, утврђено је да је странка имала приходе 

и из буџета Општине Столац и Општине Посушје. С обзиром да није навела податке 

о свим организационим дијеловима, политичка странка је прекршила одредбе члана 

10. Правилника 
 

(3) Странка није у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака 

успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила кориштењем 

пословног простора без накнаде, нити о трошковима закупнине у истом износу, чиме 

је прекршила и одредбе члана 13, 18, 21. и 22. Правилника.  
 

(4)  Контролом извода са трансакцијског рачуна странке утврђено је да странка у 

обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна политичке странке) није 

исказала тачне податке о трансакцијском рачуну и промету, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. Правилника.  

 

- Странка је у обрасцу 2 исказала трансакцијски рачун, број: 1544802009137017 код 

Интеса Санпаоло банке д.д. БиХ код кога је почетни салдо исказан у износу од  
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6.688,70 КМ, укупан промет улаза у износу од 35.709,00 КМ, укупан промет излаза 

у износу од 40.136,10 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 2.261,60 КМ.  

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске документације, 

утврђено је да је странка у годишњем финансијском извјештају погрешно исказала 

број трансакцијског рачуна. Према Извјештају о рачунима пословног субјекта 

Централне банке БиХ, број трансакцијског рачуна странке је: 1544802009137014 код 

Интеса Санпаоло банке д.д. БиХ. 

 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, број: 1544802009137014 код Интеса 

Санпаоло банке д.д. БиХ које је странка доставила, утврђено је да је почетни салдо 

износио 6.688,70 КМ, укупан промет улаза износио је 8.703,00 КМ, укупан промет 

излаза износио је 15.137,10 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године износио је 254,60 

КМ. 

 

- Хрватска странка права БиХ није у годишњем финансијском извјештају исказала 

намјенски рачун за финансирање кампање током Опћих избора 2018. године, број: 

1544802010409072 код Интеса Санпаоло банке д.д. БиХ, који је доставила уз пријаву 

за овјеру странке за учешће на изборима, чиме је прекршила одредбе члана 11. 

Правилника. 

 

Контролом извода од поменутог рачуна које је странка доставила Централној 

изборној комисији БиХ, утврђен је сљедећи промет: промет улаза износио је 

34.006,00 КМ, промет излаза износио је 20.038,00 КМ и салдо на дан 31.12.2018. 

године износио је 13.968,00 КМ. 

   

(5)  Странка није у обрасцима 4. (расходи политичке странке) и 4.1 (режијско-

административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја тачно 

исказала трошкове, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

Увидом у пословне књиге и изводе странке, утврђено је да је странка уплатила таксу 

за учешће на Општим изборима 2018. године у износу од 20.000,00 КМ. На основу 

Одлуке Централне изборне комисије БиХ, број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. 

године, Хрватска странка права БиХ имала је поврат дијела таксе у износу од 

14.000,00 КМ, тако да су њени трошкови таксе износили укупно 6.000,00 КМ које 

није исказала у обрасцу 4.1 годишњег финансијског извјештаја. Овим је утврђено да 

су укупни режијско-административни и остали трошкови странке износили 

11.130,00 КМ, а не 5.130,00 КМ, како је странка исказала у годишњем финансијском 

извјештају, док укупни трошкови износе 14.130,00 КМ. 
 

(6) Политичка странка у годишњем финансијском извјештају није укључила користи 

остварене од активности удружења Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине, 

које је повезано са политичком странком, јер је странка чланица овог удружења, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

(7) Странка није поднијела посебан финансијски извјештај за период изборне 

пропаганде на начин како је утврђено Изборним законом БиХ, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и одредбе 

члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 
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(8) Хрватска странка права БиХ у обрасцу 5 (обавезе политичке странке) годишњег 

финансијског извјештаја није исказала обавезе по основу позајмице од физичког 

лица у износу од 15.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска странка права БиХ је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 672.851,07 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 3.000,00 КМ.  

 

  

 

40. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска странка права Др. Анте Старчевић Босне и Херцеговине прекршила 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12.  Закона о финансирању политичких странака.   

 

Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине није водила пословне 

књиге и обрасце годишњег финансијског извјештаја није попунила у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  

тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

(1) На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави Бруто 

биланс за 2018. годину и главну књигу за период 01.01.-31.12.2018. године, странка 

је доставила Изјаву у којој наводи да није водила пословне књиге, што је супротно 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 230,00 1,55 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 12.600,00 84,96 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 12.830,00 86,51 

II Остали приходи и друго 2.000,00 13,49 

          Извори финансирања (I+II) 14.830,00 100,00 
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одредбама члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

(2) На основу достављене документације о благајничком пословању, коју је странка 

доставила уз  очитовање на Прелиминарни извјештај о прегледу годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да није правилно исказала 

промет путем благајне, да је није поступала у складу са правилима и принципима 

благајничког пословања и супротно Уредби о условима и начину плаћања готовим 

новцем у Федерацији БиХ.  

 

- Увидом у достављену документацију (примитке и издатке) утврђено је да је странка 

путем благајне остварила сљедећи промет: промет улаза  у износу од 13.500,00 КМ и 

промет излаза у износу од 13.520,00 КМ, те негативан салдо на дан 31.12.2018. године 

у износу од 20,00 КМ, док је странка у финансијском извјештају исказала сљедећи 

промет: промет улаза у износу од 33.505,00 КМ и промет излаза у износу од 33.505,00 

КМ, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника.  
 

С обзиром на то да је на основу документације утврђен негативан салдо благајне на 

дан 31.12.2018. године, те када је  ријеч о готовини, није могуће из благајне исплатити 

више новчаних средстава него што има новца у благајни.  
 

Такође је утврђено да странка није водила дневнике благајне, на примитцима односно 

издатницама недостаје потпис благајника, те је исплате средстава из благајне вршила 

без документације, односно странка уз издатнице нема рачуне за купљену робу 

(гориво, лаптоп, принтер, плаћање услуга чишћења, закуп и сл.) 
 

На основу наведеног, утврђено је да је странка одступила од прописа и принципа 

благајничког пословања који су регулисани Уредбом о условима и начину плаћања 

готовим новцем у Федерацији БиХ. 
 

- На основу документације утврђено је да је странка путем благајне прикупила 

20.000,00 на име позајмица странци од три физичка лица, те наведена новчана 

средстава уплатила на трансакцијски рачун странке, а у сврху плаћања таксе за 

учешће на изборима. У благајничкој документацији недостаје налог примитка и 

издатка за износ од 20.000,00 КМ. 
 

Увидом у извод број 4 од 20.12.2018. године утврђено је да је за потребе благајне са 

трансакцијског рачуна странке исплаћено 19.850,00 КМ. Наведени износ средстава је 

уплаћен у благајну након што је Централна изборна комисија БиХ извршила поврат 

средстава за таксу странци у износу од 20.000,00 КМ. Странка у благајни нема 

документацију која прати овај ток новчаних средстава.  
 

Такође, с обзиром на то да странка не води пословне књиге и да није евидентирала 

наведена средства кроз благајну није могуће утврдити да ли су наведена средства из 

благајне исплаћена, у коју сврху, те да ли је странка вратила позајмљена средства 

физичким лицима.  

 

(3) У финансијском извјештају странка је исказала остале приходе у износу од 2.000,00 

КМ. С обзиром на то да странка не води пословне књиге, те да путем извода и 

благајне нису странци уплаћена средства у наведеном износу није било могуће 

утврдити о којем приходу се ради.  
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(4) Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине је у складу са 

одредбом члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких странака имала 

обавезу да у годишњи финансијски извјештај укључи користи остварене од 

активности удружења „Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине“, које је 

повезано са политичком странком, јер је странка чланица овог удружења.  

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска странка права Др. Анте 

Старчевић Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које 

је објавила Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 380.580,80 КМ. 

Политичка странка у финансијском извјештају није исказала трошкове изборне кампање.  

 

 

 

41. БОСС – БОСАНСКА СТРАНКА-МИРНЕС АЈАНОВИЋ  (Код 036) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, БОСС-Босанска странка-Мирнес 

Ајановић се финансирала  из сљедећих извора:  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

БОСС-Босанска странка-Мирнес Ајановић прекршила одредбе члана 4. став (1), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a) Увидом у пословне књиге и документацију утврђено је да је БОСС-Босанска странка-

Мирнес Ајановић током 2018. године узимала под закуп путничка моторна возила, те 

је по основу кориштења тих возила евидентирала трошкове у укупном износу од 

61.400,00 КМ, што чини 33,66% од укупних расхода странке.   

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 178.152,51 99,90 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 178.152,51 99,19 

II Остали приходи и друго 166,40 0,91 

          Извори финансирања (I+II) 178.318,91 100,00 
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(1) БОСС-Босанска странка-Мирнес Ајановић за кориштење моторних возила 

исплаћивала је мјесечне накнаде физичким лицима у износима од 1.000,00 КМ до 

1.700,00 КМ. Према подацима из пословних књига, странка је исплатила накнаду 

Неџаду Зонићу у износу од 12.000,00 КМ, Муамеру Дедићу у износу од 12.000,00 КМ, 

Расиму Смајићу у износу од 20.400,00 КМ и Харису Плехо у износу од 17.000,00 КМ. 

Осим разлике у висини накнада за кориштење возила, евидентно је да је Главни одбор 

изнајмио два моторна возила, исто као и Регионални одбор у Сарајеву, који није 

пријавио ни да користи просторије за свој рад.   
 

Осим наведеног, утврђено је да странка није имала трошкове горива иако је 

Регионални одбор у Сарајеву користио два моторна возила која су изнајмљена од 

физичких лица, а што је одредбама уговора о закупу и предвиђено.  
 

 

С обзиром да странка није евидентирала трошкове горива, није могуће утврдити да 

ли су возила која је користио Регионални одбор у Сарајеву и за које је плаћена 

накнада, уопште и кориштена за рад странке, односно у коју сврху су утрошена 

финансијска средства странке.   

 

(2) Политичка странка је за обављање административно-техничких послова и рада на 

терену са члановима странке, закључила уговоре о дјелу, којима су накнаде за исте 

послове уговорене у значајно различитим износима.  
 

Током 2018. године по основу уговора о дјелу БОСС-Босанска странка-Мирнес 

Ајановић је исплатила укупно 52.289,12 КМ, и то: за обављање административно-

техничких послова и рад на терену са члановима странке исплаћене су накнаде за пет 

физичких лица у мјесечним износима од 200,00 до 1.100,00 КМ, те су исплаћене 

накнаде физичком лицу за вођење пословних књига у износу од 600,00 КМ мјесечно.  

 

Све горе наведено указује на чињеницу да финансијска средства странке нису 

трошена искључиво за остваривање циЉева политичке странке, што је супротно 

одредбама 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 

 

b) На основу прегледа годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске 

документације, утврђено је да Босанска странка-Мирнес Ајановић није успоставила 

правилне евиденције о својим расходима, чиме је прекршила рачуноводствене 

прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака. Странка није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 

2018. годину попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

(1) Контролом пословних књига и достављене документације, утврђено је да странка 

није успоставила евиденције о расходима у складу рачуноводственим прописима и 

контним планом, трошкове није евидентирала за сваки организациони дио 

појединачно, те је трошкове исказала на обрасцима 4.1 (режијско-административни 

и остали трошкови) и 4.2 (трошкови пропаганде) Главног одбор и Регионалног 

одбора, чиме је прекршила одредбе члана 7. став (2)  и члана 22. Правилника.  
 

Странка је у пословним књигама трошкове уговора о дјелу у укупном износу од 

52.289,12 КМ исказала на конту 401300-трошкови вођења административно-

техничких послова. 
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Иако је склопила уговоре о дјелу са физичким лицима за обављање административно-

техничких послова и рада на терену са члановима странке општинских одбора БОСС 

Центар Сарајево, Нови Град Сарајево, Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Ново Сарајево, 

Стари град Сарајево, Тузла и Травник, странка је трошкове уговора о дјелу 

евидентирала на аналитичкој картици конта 401300-трошкови вођења 

административно-техничких послова на нивоу политичке странке, те је исте 

исказала у обрасцима 4.1 Главног одбора и Регионалног одбора у Сарајеву. 

 

(2) БОСС-Босанска странка-Мирнес Ајановић је у обрасцу 1-1 (територијална 

организација политичке странке) пријавила сљедећу организациону структуру: 

Главни одбор и Регионални одбор у Сарајеву. 
 

Контролом извода са трансакцијских рачуна и увидом у образац 3-ф (приходи из 

буџета) годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да се странка током 2018. 

године поред средстава из буџета Кантона Сарајево и Града Тузла, финансирала и 

средствима из буџета Града Сарајева и општина Грачаница, Травник и Нови Град 

Сарајево. 
 

Све наведно, као и склапање уговора о дјелу са физичким лицима за обављање 

административно-техничких послова и рада не терену са члановима странке, како је 

наведено у налазу (1), указује да странка у годишњем финансијском извјештају није 

пријавила све организационе одборе странке, чиме је прекршила одредбе члана 10. 

Правилника. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ БОСС-Босанска странка-Мирнес 

Ајановић  је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.718.513,50 КМ. Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 25.866,00 КМ.   
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42. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ (Код 1730) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска радикална странка др 

Војислав ШешеЉ финансирала се из сљедећих извора: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Српска радикална странка др Војислав ШешеЉ прекршила одредбе члана 4. став 

(1), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

a) Прегледом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

политичка странка средства у износу од 9.631,36 КМ утрошила мимо свог плана 

расхода, чиме је прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

Увидом у Програм утрошка средстава Српске радикалне странке др Војислав Шешељ 

за 2018. годину којим су планирани укупни трошкови у износу од 121.500,00 КМ, 

утврђено је да странка није предвидјела сљедеће трошкове: трошкове адвокатских 

услуга и судске трошкове, трошкове угоститељских услуга, трошкове платног 

промета, књиговодствене услуге и таксе, новчане казне и сл. 
 

Странка је у 2018. години наведене трошкове остварила у укупном износу од 9.631,36 

КМ, и то: трошкове адвокатских услуга и судске трошкове у износу од 1.786,62 КМ, 

трошкове угоститељских услуга у износу од 5.182,24 КМ, трошкове платног промета 

у износу од 736,50 КМ, књиговодствене услуге у износу од 336,00 КМ и трошкове 

таксе, новчане казне и сл. које је странка остварила у износу од 1.590,00 КМ.  
 

Поред наведеног потребно је истаћи и то да је странка у Програм утрошка средстава 

за 2018. годину планирала средства за Обавезе из претходног периода у износу од 

30.000,00 КМ. Наведена средства не могу бити планирана за ту намјену, односно 

обухваћена Програмом утрошка за 2018. годину, јер су средства за ту намјену била 

планирана Програмом утрошка средстава за претходне године, односно трошкови су 

били планирани у периоду када су настали.    

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 832,00 1,56 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 8.664,76 16,27 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 1.000,00 1,88 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.950,00 3,66 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 24.815,38 46,59 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 37.262,14 69,96 

II Остали приходи и друго 16.000,00 30,04 

          Извори финансирања (I+II) 53.262,14 100,00 
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b) Српска радикална странка др Војислав Шешељ није правилно водила евиденције о 

приходима, расходима и обавезама, и годишњи финансијски извјештај није попунила 

у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Странка је у различитим износима исказала приходе и расходе у пословним књигама 

и финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ.  

У пословним књигама и Завршном рачуну странка је исказала приходе у износу од 

56.446,80 КМ и расходе у износу од 69.554,79 КМ, а у финансијском извјештају који 

је поднијела Централној изборној комисији БиХ пријавила је приходе у износу од 

53.262,14 КМ и расходе у износу од 51.710,80 КМ.  

 

(2) Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка водила погрешне евиденције о 

приходима и расходима тако што је новчана средства којима је платила таксу за 

изборе 2018. године у износу од 20.000,00 КМ евидентирала у оквиру својих 

трошкова, док је у оквиру својих прихода евидентирала средства исплаћена из 

буџета, на основу Одлуке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине о 

поврату новца од таксе уплаћене за Опште изборе 2018. године.  

С обзиром да су странци средства враћена, странка по овом основу није остварила 

ни приходе ни расходе.  

 

(3) У годишњем финансијском извјештају странка је позајмице у износу од 16.000,00 КМ 

исказала као остале приходе, што је супротно одредбама члана 13. Правилника. 
 

Такође, увидом у пословне књиге утврђено је и да је странка прилог физичког лица 

Драгана Ђурђевића у укупном износу од 3.300,00 КМ у пословним књигама 

погрешно евидентирала као позајмицу, док је у годишњем финансијском извјештају 

ову уплату исказала у обрасцу 3-а као прилог физичког лица.  

 

(4) У годишњем финансијском извјештаји, обрасцима 3 (Извори финансирања) и 3-ф 

(Приходи из буџета) странка није тачно исказала приходе из буџета, чиме је 

прекршила одредбе члана 13. и члана 19. Правилника. 
 

- Увидом у акт Општине Котор Варош који је Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине запримила под бројем: 03-07-6-115-115/19 од 26.03.2019. године, 

утврђено је да је ова општина из буџета за 2018. годину Српској радикалној странци 

др Војислав Шешељ уплатила средства у износу од 3.194,78 КМ.  

Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала овај приход, док је у 

својим пословним књигама евидентирала уплате ове општине у оквиру прихода из 

буџета. 

 

- Странка је у финансијском извјештају исказала приход из буџета Општине Невесиње 

у мањем износу за 1.404,64 КМ.  

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке утврђено је да је Општина 

Невесиње из свог буџета у 2018. години уплатила странци средства у износу од 

2.588,56 КМ, док је странка у финансијском извјештају исказала приход из буџета ове 

општине у износу од 1.183,92 КМ. 
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(5) Странка није исказала све расходе у обрасцима 4. (Расходи политичке странке) и 4.1 

(Режијско-административни и остали трошкови) финансијског извјештаја, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

Странка је трошкове закупа за општински одбор Брод евидентирала у мањем износу 

за  1.179,36 КМ, док је за  општински одбор Невесиње трошкове закупа исказала у 

већем износу за 288,00 КМ. 
 

(6) Политичка странка је у обрасцу 2. финансијског извјештаја (Промет свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) исказала трансакцијски рачун број: 551-

450-22117054-86 са сљедећим подацима: стање на дан 01.01.2018. године у износу од 

82,25 КМ, промет улаза у износу од 52.531,98 КМ, промет излаза у износу од 

52.183,52 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 430,71 КМ.  

Увидом у пословне књиге и изводе са трансакцијског рачуна странке, утврђено је да 

је странка погрешно исказала промет улаза на трансакцијском рачуну и стање на дан 

31.12.2018. године. Странка је почетно стање, односно стање на дан 01.01.2018. 

године у износу од 82,25 КМ исказала као промет улаза и тиме промет улаза новчаних 

средстава по трансакцијском рачуну и стање на дан 31.12.2018. године исказала у 

већем износу за 82,25 КМ у односу на стварно стање, чиме је прекршила одредбе 

члана 11. Правилника. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Српска радикална странка др 

Војислав Шешељ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 220.604,48 КМ. Политичка странка 

је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 19.750,07 КМ 

 

 

43. ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА  (Код 2311) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Прва Српска демократска 

странка се финансирала из сљедећих извора:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 166,00 0,24 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 43.840,00 62,79 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 9.000,00 14,10 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 16.807,06 24,07 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 69.813,06 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 69.813,06 100,00 
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Прва Српска демократска странка прекршила одредбе члана 4. став (1) и члана 12. 

став (3) Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) 

Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

a) У годишњем финансијском извјештају странка је исказала укупно остварене трошкове 

у износу од 69.639,34 КМ. Странка је својим програмом утрошка средстава нереално 

планирала укупне трошкове у износу од 330.000,00 КМ.  
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да странка није планирала 

трошкове канцеларијског материјала, трошкове платног промета и остале 

нематеријалне трошкове које је остварила у износу од 291,95 КМ, док је остварила 

остале трошкове пропаганде у износу од 6.513,70 КМ за које није утврђено да су 

предвиђени програмом утрошка средстава.   
 

На основу наваденог, утврђено је да је Прва Српска демократска странка сачинила 

нереалан програм утрошка средстава, те да је средства утрошила мимо утврђеног 

програма утрошка финансијских средстава за 2018. годину, чиме је прекршила 

одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.  

  
b) Прва Српска демократска странка није доставила постизборни финансијски извјештај 

у законом прописаном року, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона 

Босне и Херцеговине.  
 

Прва Српска демократска странка је извјештај за период од дана подношења пријаве 

за овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у 

октобру 2018. године доставила Централној изборној комисији Босне и Херцеговине, 

путем апликације ФИ ЦИК БиХ дана 17.12.2018. године, а у чврстој копији дана 

19.12.2018. године, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и 

Херцеговине.    

 

У складу са одредбама члана 3. став (2) Правилника о предизборним и постизборним 

финансијским извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број: 

10/18) политичка странка постизборни финансијски извјештај доставља у 

електронској форми путем Апликације ФИ ЦИК БИХ, док потврду о поднесеном 

извјештају и обрасце финансијског извјештаја овјерене потписом и печатом доставља 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине и у чвстој копији.   

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Прва Српска демократска странка 

је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 1.576.603,80 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 13.843,58 КМ. 
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44. ЛИЈЕВО КРИЛО (Код 2327) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја политичка странка Лијево крило 

се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијских извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је политичка 

странка Лијево крило прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. став (1), члана 

12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 

15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  
 

a) Странка није евидентирала у пословним књигама, нити је у финансијском извјештају 

пријавила неновчану донацију остварену бесплатним кориштењем пословног 

простора у 2018. години, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.   

 

Увидом у Изјаву коју је доставила странка, утврђено је да је странка за свој рад 

користила пословну просторију физичког лица без накнаде. 
 

Обзиром да политичка странка нема властити простор, те да је у 2018. години 

користила туђи простор без плаћања закупнине, остварила је неновчану донацију, 

коју је у складу са одредбама члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, требала евидентирати и пријавити у финансијском извјештају. 

 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да политичка странка Лијево крило није водила пословне 

књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила потпуне 

евиденције о својим приходима и расходима, постизборни финансијски извјештај 

није доставила у законом предвиђеном року и није обрасце финансијских извјештаја 

попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене 

одредбе члана 11. став (1), члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго 20.020,00 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 20.020,00 100,00 
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(1) Увидом у изјаву утврђено је да политичка странка није водила пословне књиге, чиме 

је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака.   
  

(2) Политичка странка није у годишњем финансијском извјештају исказала 

трансакцијски рачун број: 5620058146384036 код НЛБ Банке, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. Правилника. Увидом у валутну картицу утврђено је да странка 

путем овог рачуна није имала промет у периоду од 01.01-31.12.2018. године. 
 

(3) Контролом промета извода на трансакцијском рачуну број: 5620058146386073 код 

НЛБ Развојне банке утврђене су уплате донација три физичка лица у укупном износу 

од 20.020,00 КМ.  
 

Странка је примљене донације од стране физичких лица у финансијском извјештају 

исказала у обрасцу 3 (извори финансиирања) као остале приходе, чиме је прекршила 

одредбе члана 13. и 14. Правилника.    
 

У складу са одредбама члана 14. Правилника, странка је прилоге физичких лица 

требала исказати у обрасцу 3-а годишњег финансијског извјештаја. 

 

(4) Обрасци 4. (расходи политичке странке) и 4.1 (режијско-административни  и остали 

тошкови) нису попуњени у складу са одредбама члана 21. и члана 22. Правилника. 
 

Политичка странка није у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове, 

док су према подацима из биланса успјеха за период 01.01.-31.12.2018. године исти 

износили 20.020,00 КМ. 

 

Контролом промета извода на трансакцијском рачуну број: 5620058146386073 код 

НЛБ Развојне банке, утврђено је да је странка уплатила таксу за овјеру учешћа на 

Општим изборима 2018. године у износу од 20.000,00 КМ, која није враћена  

политичкој странци. 

Такође, утврђено је да је странка остварила трошкове банкарске провизије у износу 

од 20,00 КМ, односно укупни трошкови износили су 20.020,00 КМ.   

 

(5) У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора, који је користила у 

2018. години чиме је прекшила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.  
 

(6) Политичка странка Лијево крило је извјештај за период од дана подношења пријаве 

за овјеру за  изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у 

октобру 2018. године (постизборни финансијски извјештај) доставила Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине, дана 14.01.2019. године, у чврстој копији, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких 

странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.    

 

У складу са одредбама члана 3. став (2) Правилника о предизборним и постизборним 

финансијским извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број: 

10/18) политичка странка постизборни финансијски извјештај доставља у 

електронској форми путем Апликације ФИ ЦИК БИХ, док потврду о поднесеном 

извјештају и обрасце финансијског извјештаја овјерене потписом и печатом доставља 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине и у чвстој копији.   
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Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Лијево крило је за потребе изборне 

кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, могло 

потрошити 1.042.628,40 КМ. Политичка странка у финансијском извјештају није 

исказала трошкове изборне  кампање. 

 
 

 

45. САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ (Код 1706) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез за нову политику се 

финансирао из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Савез за нову политику прекршио одредбе члана 4. став (1) и члана 12. став (1), став 

(3) и став (4) Закона  финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) 

Изборног закона Босне и Херцеговине.  

 

a) Савез за нову политику је средства утрошио мимо свог програма утрошка средстава 

за 2018. годину, чиме је прекршио  одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању 

политичких странка.   
 

(1) У плану утрошка средстава за 2018. годину, странка је планирала укупне трошкове у 

износу од 20.000,00 КМ, и то: трошкове таксе за регистрацију странке у износу од 

14.000,00 КМ и трошкове рекламе и пропаганде и остале расходе финансирања у 

износу од 6.000,00 КМ. 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја странка је остварила расходе 

у укупном износу од 31.578,99 КМ, што је 11.578,99 КМ више у односу на планиране 

расходе. 
  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  0,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 2.000,00  11,69 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00  0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 15.010,68  87,75 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 17.010,68  99,44 

II Остали приходи и друго 95,00  0,56 

          Извори финансирања (I+II) 17.105,68 100,00  
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Поред наведеног, анализом структуре исказаних трошкова на обрасцима расхода и 

плана утрошка средстава за 2018. годину, утврђено је да странка није сачинила 

програм утрошка средстава на начин којим би се обезбиједила потпуна 

транспарентност планираног трошења средстава, као и да је остварила и трошкове 

који нису предвиђени планом утрошка средстава. 
 

Планом утрошка средстава странка није планирала трошкове горива и мазива, 

трошкове електричне енергије, трошкове телефона, трошкове закупнине пословних 

простора, трошкове услуга, трошкове непроизводних услуга, трошкове адвокатских 

услуга и судске трошкове и трошкове платног промета у укупном износу од 9.470,49 

КМ, док је трошкове такси прекорачила за 6.202,00 КМ.  

 

(2) Странка је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала 

трошкове горива у износу од 5.134,06 КМ. Увидом у документацију коју је доставила 

странка, утврђено је да је странка трошкове горива евидентирала на основу фактура 

добављача за испоручено гориво. Уз фактуре су достављене и спецификације 

испорученог горива, али без навођења података о возачу и возилу, односно 

регистарској ознаци возила.  

Странка није доставила налоге за службена путовања нити путне налоге из којих би 

се утврдила релација путовања, пређена километража и у коју сврху су кориштена 

возила. 
 

Према подацима из пословних књига, политичка странка у свом власништву нема 

возила,  нити је имала трошкове изнајмљивања возила у току 2018. године.    
 

Све наведено указује да средства странке нису кориштена исључиво за остваривање 

циљева утврђених програмом и статутом странке. 
 

b) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Савез за нову политику у пословним књигама није 

водио потпуне евиденције о расходима и обавезама и није обрасце годишњег 

финансијског извјештаја попунио у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме 

су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

- Савез за нову политику је прилог физичког лица Синиша Ласица у износу од 95,00 

КМ исказао у обрасцу 3 (извори финансирања) као остале приходе, чиме су 

прекршене одредбе члана 13. и  14. Правилника. 
 

- Странка је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају приходе из 

буџета Републике Српске исказала као приходе из буџета Града Бијељине, што је 

супротно одредбама члана 19. Правилника. 
 

На обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја странка је 

исказала приходе из буџета Града Бијељине у укупном износу од 9.032,16 КМ. 

Контролом промета извода са трансакционог рачуна број: 5620038146333597 код 

НЛБ банке ад Бања Лука, утврђено је да је странка примила средства из буџета 

Републичке изборне комисије Републике Српске у износу од 9.032,16 КМ, што је 

требала и исказати у обрасцу 3-ф.  
 

- Странка у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег 

финансијског извјештаја није исказала трошкове закупа пословног простора, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. Правилника. 
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Према подацима из Уговора о закупу пословног простора који је доставила странка, 

трошкови закупа износили су 1.200,00 КМ.  

 

c) Савез за нову политику је извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру 

за  изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у октобру 

2018. године (постизборни финансијски извјештај) поднио Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине након законом прописаног рока, чиме је прекршио 

одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и члана 15.1 

став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.    
 

Савез за нову политику је постизборни финансијски извјештај поднио Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине путем апликације ФИ ЦИК БиХ дана 

19.12.2018. године.  

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез за нову политику је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могло потрошити 1.422,749,30 КМ. Политичка странка у финансијском 

извјештају није исказала трошкове изборне  кампање 

 
 

 
46. ПОСАВСКА СТРАНКА (Код 1188) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Посавска 

странка се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Посавска странка прекршила одредбе члана 4. став (1) и члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 391,17 1,91 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 20.069,86 98,04 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 20.461,03 99,95 

II Остали приходи и друго 9,73 0,05 

          Извори финансирања (I+II) 20.470,76 100,00 
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a) Увидом у Програм утрошка финансијских средстава за 2018. годину који је доставила 

Посавска странка, утврђено је да је странка планирала расходе у укупном износу од 

17.050,00 КМ.  
 

Посавска странка је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала 

укупне расходе у износу од 26.936,55 КМ, што је за 9.886,55 КМ више у односу на 

планиране трошкове.  
 

Поред наведеног, утврђено је и сљедеће: 

- странка није у Програму утрошка средстава за 2018. годину планирала трошкове 

репрезентације и трошкове угоститељских трошкова, док је исте остварила у износу 

од 2.509,88 КМ,  

- трошкове уговора о дјелу странка је планирала у износу од 1.200,00 КМ, док је исте 

остварила у износу од 4.604,60 КМ, 

- странка је трошкове дневница и путне трошкове планирала у износу од 5.000,00 КМ, 

док су исти остварени у износу д 5.927,15 КМ и 

- у програму утрошка странка је планирала трошкове промиџбе у износу од 4.000,00 

КМ, док су ови трошкови остварени у износу од 7.672,90 КМ.  

 

С обзиром да је Посавска странка средства утрошила мимо утврђеног Програма 

утрошка финансијских средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 4. став 

(1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину утврђено је да 

Посавска странка није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

годину у складу са одредбама Правилника, чиме су  прекршене одредбе члана 12. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1)  Посавска странка није у годишњем финансијском извјештају исказала своју 

организациону структуру, чиме је прекршила одредбе члана 10. Правилника. 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја и финансијске документације, 

утврђено је да је странка, осим Средишњице странке коју је навела у обрасцу 1-1 

(организациона структура политичке странке) годишњег финансијског извјештаја, 

имала и организациони дио у Орашју. Такође, утврђено је да се странка финансирала 

из буџета опћина Домаљевац-Шамац, Оџак и Орашје, те буџета Општине Брод. 

 

(2)  Странка није у годишњем финансијском извјештају исказала податке о свим 

трансакцијским и девизним рачунима, чиме је прекршила одредбе члана 11. 

Правилника.  
 

- Странка није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна) исказала 

податке о трансакцијском рачуну број: 3381804849397903 код УниЦредит банк дд. 

Странка је у  допису од 26.09.2019. године навела да путем овог рачуна није било 

промета током 2018. године, те да је рачун годинама неактиван.  
 

- Увидом у пословне књиге и изводе са девизног рачуна утврђено је да је странка у 

2018. години имала отворене девизне рачуне, а да исте није исказала у годишњем 

финансијском извјештају. Путем девизног рачуна у ЦХФ странка није имала промет 

током године, те је на дан 31.12.2018. године на овом рачуну имала средства у износу 

од 207,60 КМ. Путем девизног рачуна у ЕУР-има остварен је укупан промет улаза у 

износу 391,19 КМ и укупан промет излаза у износу од 19,99 КМ, док је стање на дан 

31.12.2018. године износило 370,20 КМ.  
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c) Посавска странка није отворила намјенски рачун за финансирање кампање, већ је све 

трансакције које се односе на финансирање кампање за Опште изборе 2018. године 

провела путем главног рачуна странке. 
 

Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија БиХ прописала је форму и садржај пријаве за овјеру политичких 

субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру пријаве за учешће на 

Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског рачуна који ће се 

намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Посавска странка је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могла потрошити 8.014,60 КМ. Политичка странка је финансијском извјештају исказала 

трошкове кампање у износу од 7.672,90 КМ. 

 

 

 

47. ТУЗЛАНСКА АЛТЕРНАТИВА (КОД 1882) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Тузланска алтернатива 

финансирала се из сљедећих извора:    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 13.067,07 17,45 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 61.798,94  82,55 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 74.866,01  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 74.866,01  100,00 
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Прегледом финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Тузланска 

алтернатива  прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став 

(1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) Увидом у Ребаланс очекиваних прихода и расхода за 2018. годину који је доставила 

Тузланска алтернатива, утврђено је да је странка планирала расходе у укупном износу 

од 51.000,00 КМ.  

Тузланска алтернатива је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину 

исказала укупне расходе у износу од 59.017,00  КМ.  

Анализом достављеног Ребаланса очекиваних прихода и расхода за 2018. годину, 

утврђено је да исти није сачињен на начин којим би се обезбиједила потпуна 

транспарентност планираног трошења средстава, као  и његова упоредба са 

оствареним трошковима.   

Странка није у свом Ребалансу планирала хуманитарне расходе-донације правним и 

физичким лицима које је остварила у износу од 10.766,19 КМ.  

С обзиром да је Тузланска алтернатива финансијска средства утрошила мимо 

утврђеног Ребаланса очекиваних прихода и расхода за 2018. годину, прекршила је 

одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Прегледом  годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Тузланска алтернатива 

није успоставила потпуне и тачне евиденције о расходима странке и није финансијски 

извјештај попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

- Служба за ревизију је утврдила да је странке у годишњем финансијском извјештају 

исказала укупне расходе у већем износу у односу на евидентиране у пословним 

књигама за 11.000,00 КМ. 
 

Странка је на обрасцу 4. (расходи политичке странке) годишњег финансијског 

извјештаја исказала укупне расходе у износу од 59.017,00 КМ, док је, контролом 

евиденција из пословних књига странке и увидом у завршни рачун странке за 2018. 

годину, утврђено да су укупни расходи странке износили 48.017,00 КМ.  
 

На обрасцу 4.1 (режијско-административни  и остали трошкови) финансијског 

извјештаја странка је исказала трошкове рекламе и пропаганде у износу од 11.000,00 

КМ, те је исте трошкове исказала и на обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде).   
 

Увидом у Рачун-отпремницу добављача „ОФФ-СЕТ Штамапарије“ из Тузле  број: 

1946/2018 од 21.12.2018. године, утврђено је да се ради о набавци рекламних мајица 

за странку у количини од 2.000 комада, са укупним износом рачуна од 11.000,00  КМ.  
 

На основу наведеног утврђено је да обрасци 4., 4.1 и 4.2 годишњег финансијског 

извјештаја нису попуњени у складу са одредбама члана 21, 22. и 23. Правилника.   

  

- Тузланска алтернатива није у складу са пореским прописима обрачунала и уплатила 

порез на доходак и припадајуће доприносе на средства исплаћена физичким лицима 

по основу донација датим у хуманитарне сврхе, нити је у пословним књигама и 

финансијском извјештају исказала трошкове и обавезе по овом основу.  
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Контролом додатне финансијске документације и увидом у благајничке извјештаје, 

утврђено је да је странка током 2018. године исплатила донације за 7 (седам) 

физичких лица у укупном износу од 1.200,00 КМ. 
 

С обзиром да средства исплаћена физичким лицима имају карактер личних примања, 

странка је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на сва исплаћена 

средства физичким лицима, обрачуна и уплати порезе и доприносе. 

 

 

48. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „НАПРЕДНА СРПСКА“  (Код 1264) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Политичка организација 

„Напредна Српска“ се финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Политичка организација „Напредна Српска“ прекршила одредбе члана 4. став (1), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

a) Странка је својим програмом утрошка средстава планирала укупне трошкове у износу 

од 29.000,00 КМ, док је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне 

трошкове у износу од 21.413,64 КМ.  
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је странка остварила и 

трошкове које није појединачно планирала својим програмом утрошка средстава, а то 

су: трошкови непроизводних услуга у износу од 36,00 КМ, трошкови платног промета 

у износу од 110,20 КМ, трошкови књиговодствених услуга у износу од 100,00 КМ, 

трошкови угоститељских услуга у износу од 257,50 КМ и трошкови телефона и птт 

услуга у износу од 34,50 КМ, што укупно износи 538,20 КМ. 
 

С обзиром на то да је Политичка организација „Напредна Српска“ средства утрошила 

мимо утврђеног Програма утрошка финансијских средстава за 2018. годину, 

прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.    
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ 

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 11.400,00 25,14 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 14.000,00 30,89 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 19.934,30 43,97 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 45.334,30 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 45.334,30 100,00 
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b) На основу прегледа годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске 

документације, утврђено је да Политичка организација „Напредна Српска“ није 

правилно евидентирала расходе и није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 

2018. годину попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила 

рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и 12. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да странка није правилно исказала приходе у годишњем 

финансијском извјештају, односно укупне приходе исказала је у већем износу за 

25.400,00 КМ у односу на остварене, чиме је прекршила одредбе члана 13, 18. и 19. 

Правилника.  

 

- Политичка организација „Напредна Српска“ је у обрасцима 3 (извори финансирања) 

и 3-е (приходи од неновчаних донација) годишњег финансијског извјештаја исказала 

неновчане донације у износу од 14.000,00 КМ. Прегледом годишњег финансијског 

извјештаја и друге документације, утврђено је да се ради о  поврату таксе за учешће 

на Општим изборима 2018. године од Министарства финансија БиХ, а не о 

неновчаним донацијама.  
 

Погрешним исказивањем неновчаних донација, странка је прекршила одредбе члана 

13. и 18. Правилника.  

 

- Странка је у пословним књигама и обрасцима 3 и 3-ф (приходи из буџета) годишњег 

финансијског извјештаја исказала приходе из буџета Града Зворник у износу од 

19.934,30 КМ.  

Контролом пословних књига, увидом у акт Града Зворник број: 03-03-2/2019 од 

15.02.2019. године и контролом извода са трансакцијског рачуна број: 

5620098105519583 код НЛБ банке, утврђено је да је странка остварила приходе из 

буџета Града Зворник у износу од 8.534,30 КМ, те да је и прилоге физичких лица у 

износу од 11.400,00 КМ исказала као буџетска средства. 
 

Погрешним исказивањем прихода из буџета Града Зворника, странка је прекршила 

одредбе члана 13. и 19. Правилника. 

 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да странка није успоставила правилне евиденције о 

расходима, те их није правилно исказала у финансијском извјештају, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  
 

- Политичка организација „Напредна Српска“ је уплаћени новчани износ таксе за 

овјеру пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године исказала као трошак 

таксе у износу од 14.000,00 КМ, иако су јој наведена средства у складу са Одлуком о 

поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру, број: 06-1-07-3-735/18 од 

11.12.2018. године, враћена 19.12.2018. године. 
 

С обзиром да су уплаћена средства враћена странци, странка по овом основу није 

остварила расходе, тако да исте није требала исказати у годишњем финансијском 

извјештају. 
 

- Станка је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне трошкове закупа 

пословног простора износу од 2.400,00 КМ.  
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   Увидом у Уговор о закупу пословног простора површине 32 м2 који је странка 

закључила дана 01.01.2018. године у Зворнику са Српским соколским друштвом 

„Свети Сава“ на период од дванаест мјесеци, уз мјесечну накнаду од 100,00 КМ, 

утврђено је да су трошкови закупа износили 1.200,00 КМ.  

На основу примједби на прелиминарни извјештај и увидом у изводе са 

трансакцијског рачуна, утврђено је да је странка плаћање обавезе по основу закупа 

пословног простора за 2017. годину исказала као трошкове 2018. године, што је 

супротно рачуноводственим прописима. 

 

(3) Политичка организација „Напредна Српска“ није отворила намјенски рачун за 

финансирање кампање. Таксу за овјеру пријаве за учешће на Општим изборима 2018. 

године странка је уплатила са свог редовног трансакцијског рачуна. 
  
Странка је у Пријави за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање, навела податке о редовном трансакцијском рачуну, број: 

5620098105519583 код НЛБ банке а.д. Бања Лука који је активан од 22.03.2012. 

године. 
 

 Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
  
Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Политичка организација „Напредна 

Српска“ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 126.059,70 КМ. Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 126.059,70 КМ. 
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49. ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА СТЈЕПАНА РАДИЋА (Код 1270) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска сељачка странка 

Стјепана Радића финансирала се из сљедећих извора: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  годишњег финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је 

Хрватска сељачка странка Стјепана Радића прекршила одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. Закона о финансирању политичких странака.  
 

Хрватска сељачка странка Стјепана Радића није, у складу са рачуноводственим 

прописима и одредбама Закона о финансирању политичких странака, успоставила, 

потпуне и тачне евиденције о расходима и обавезама, чиме је прекршила одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 

Финансијски извјештај, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, странка 

није попунила у складу са чланом 12. Закона о финансирању политичких странака и 

Правилником о годишњим финансијскоим извјештајима политичких странака–у даљем  

тексту: Правилник. 

 

(1) У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (приходи из буџета) странка је погрешно 

исказала приходе из буџета, на начин што је приходе из буџета са различитих нивоа 

власти у 2018. години исказала као приход који је остварило Предсједништво странке 

из буџета Општине Нови Травник у износу од 72.278,20 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 19. Правилника. 
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна и пословне књиге странке утврђено је да 

је странка у 2018. години остварила сљедеће приходе из буџета: Општине Нови 

Травник у износу од 6.600,00 КМ, Општине Травник у износу од 6.805,56 КМ, 

Општине Горњи Вакуф-Ускопље у износу од 2.016,00 КМ, Општине Витез у износу 

од 5.414,40 КМ, Општине Добретић у износу од 636,36 КМ, Општине Кисељак у 

износу од 1.200,00 КМ, Општине Томиславград у износу од 1.494,00 КМ, 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 72.280,20 99,04 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 72.978,20 99,04 

II Остали приходи и друго  700,00 0,96 

          Извори финансирања (I+II) 72.978,20 100,00 
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Средњобосанског кантона у износу од 36.111,88  КМ и Херцег-босанског кантона у 

износу од 12.000,00 КМ.  
 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и додатне документације, утврђено је 

да странка није тачно исказала расходе у годишњем финансијском извјештају.  

Увидом у главну књигу странке утврђено је да су укупни расходи странке у 2018. 

години износили 81.198,31 КМ, док је странка у годишњем финансијском извјештају 

за 2018. годину исказала укупне расходе у износу од 80.518,00 КМ.   

   

(3) Странка није исказала све расходе у обрасцима 4. (укупни расходи политичке 

странке), 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови) и 4.2 (Трошкови 

пропаганде) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. 

Правилника.  
 

- Странка је у пословним књигама и финансијском извјештају за Предсједништво 

странке исказала трошкове закупа пословних простора у износу од 31.300,00 КМ.  
 

Увидом у достављену документацију, утврђено је да су трошкови закупа пословних 

простора које су користили Предсједништво странке и опћински одбори странке 

исказани у једном износу као трошак Предсједништва странке, што је супротно 

одредбама члана 22. Правилника.  
 

Странка је имала обавезу да настале трошкове распореди по мјесту настанка трошка, 

односно искаже по одборима у обрасцима 4.1. 
 

Такође, увидом у Уговор о закупу пословних просторија у Добретићу закључен са 

физичким лицем Стипаном Иџановићем, утврђено је да странка није евидентирала и 

у финансијском извјештају није исказала трошкове закупа за 2018. годину по овом 

уговору у укупном износу од 700,00 КМ.  
 

- У току обављања прегледа годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је 

странка у оквиру режијско-административних и осталих трошкова исказала и 

трошкове који су настали у сврху изборне кампање у укупном износу од 7.352,97 КМ, 

чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.  
 

Увидом у изјаву утврђено је да је странка у 2018. години имала трошкове кампање у 

укупном износу од 7.352,97 КМ, а које је грешком исказала у обрасцу 4.1 годишњег 

финансијског извјештаја.  

Странка је наведени износ трошкова имала обавезу исказати у обрасцу 4.2 

финансијског извјештаја (Трошкови кампање). 
 

- Увидом у пословне књиге утврђено је да странка по основу трошкова дневница у 

2018. години исплатила новчана средства у износу од 1.000,00 КМ.  
 

С обзиром да су новчана средства исплаћена физичким лицима која нису запослена у 

странци,   наведене исплате имају карактер личних примања, на која странка није 

обрачунала нити платила порез на доходак и доприносе. 
 

Странка трошкове и обавезе по основу пореза на доходак и доприноса на исплаћене 

дневнице није евидентирала у пословним књигама, нити исказала у годишњем 

финансијском извјештају.   

 

(4) Хрватска сељачка странка Стјепана Радића је у складу са одредбом члана 12. став (2) 

Закона о финансирању политичких странака имала обавезу да у годишњи 

финансијски извјештај укључи користи остварене од активности удружења 
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„Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са политичком 

странком, јер је странка чланица овог удружења.  

 

(5) Странка у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја није 

исказала своје обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.  
 

Увидом у пословне књиге странке утврђено је да су обавезе странке на дан 

31.12.2018. године износиле 247,78 КМ и то: дуг према добављачима „ХТ Еронет“ 

Мостар у износу од 187,63 КМ и „Гудељ“ доо Витезу износу од 60,15 КМ.  

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска сељачка странка Стјепан 

Радић је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 183.093,85 КМ. Политичка странка је 

финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 7.352,97 КМ. 

 

 

 

 

50. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА „9.ЈАНУАР“ (Код 732) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска радикална странка „9. 

ЈАНУАР“ се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“ прекршила одредбе члана 5. став (4), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.   
 

a) Странка није евидентирала у пословним књигама, нити је у финансијском извјештају 

пријавила неновчану донацију, остварену кориштењем пословног простора у 2018. 

години за који није платила закупнину.   

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 158,62 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 158,62 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 158,62 100,00 
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Политичка странка је на захтјев Централне изборне комисије БиХ доставила копију 

Уговора о закупу пословног простора, који је са физичким лицем закључила 

08.01.2018. године, са уговореним трајањем закупа до 08.01.2020. године, без 

накнаде.     

 

Обзиром да политичка странка нема властити простор, те да је у 2018. години 

користила туђи простор без плаћања закупнине, остварила је неновчану донацију, за 

коју је у складу са одредбама члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, била  обавезна успоставити евиденцију, те исту пријавити у финансијском 

извјештају. 

 

b) На основу финансијског извјештаја, финансијске документације коју је доставила 

политичка странка и ревизијских доказа прибављених из екстерних извора, утврђено 

је да  странка није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, 

није успоставила потпуне евиденције о својим приходима и расходима и годишњи 

финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна изборна 

комисија БиХ. 
 

(1) У финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

политичка странка је у оквиру организационе структуре навела само Централу и 

Предсједништво странке у Бијељини. Међутим, странка је остварила приход из 

буџета општине Прњавор, што упућује на чињеницу да је странка имала 

организациони дио у наведеној општини.  

Обзиром да није пријавила све организационе дијелове, политичка странка је 

прекршила одредбе члана 10. Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака. 

(2) У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора који је користила у 

2018. години, чиме је прекшила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака.  
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51. ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „СНАГА НАРОДА“ (Код 1722) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Политичка 

организација „Снага народа“ се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Политичка организација „Снага народа“ прекршила одредбе члана 5. став (4), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

a) Странка није у пословним књигама и финансијском извјештају евидентирала 

неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног простора, чиме је 

прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Увидом у Уговор о изнајмљивању пословног простора у Бијељини број: 01-1/17 од 

30.12.2017. године, утврђено је да је странка користила просторије у власништву 

физичког лица, без накнаде.  
 

Политичка организација „Снага народа“ је кориштењем пословног простора без 

плаћања закупнине, остварила неновчану донацију у износу од 1.200,00 КМ, коју је у 

складу са Правилником и Законом о финансирању политичких странака имала 

обавезу да евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском 

извјештају за 2018. годину.  
 

- Странка није у финансијском извјештају пријавила неновчану донацију правног лица 

„Графопапир“ д.о.о. Бања Лука по основу отписаних обавеза, у износу од 296,55 КМ,  

чиме је прекршила одредбу члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

- Увидом у благајничку документацију странке, утврђено је да прилог физичког лица 

у износу од 426,80 КМ који је примљен у благајни није уплаћен на трансакцијски 

рачун странке у року од 10 дана од дана пријема уплате, чиме су прекршене одредбе 

члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго 426,80 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 426,80 100,00 
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b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да 

Политичка организација „Снага народа“ није успоставила потпуне евиденције о 

приходима и расходима, те да обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

годину није попунила у складу са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  
 

- Увидом у пословне књиге утврђено је да странка није у годишњем финансијском 

извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ исказала приходе од 

отписаних обавеза у износу од 296,55 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 

члана 18. Правилника.  

Наиме, странка је у пословним књигама евидентирала приходе од отписаних обавеза 

у износу од 296,55 КМ, односно укупне приходе у износу од 724,00 КМ, док је у 

обрасцу 3 (извори финансирања) годишњег финансијског извјештаја исказала 

приходе у износу од 426,80 КМ. 
 

- Странка није у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака 

успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила коришћењем 

пословног простора без накнаде и трошковима закупнине, нити је исте исказала у 

финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе чл. 13, 18, 

21. и 22. Правилника.  
 

- Политичка организација „Снага народа“ није у годишњем финансијском извјештају 

исказала трансакцијски рачун број: 5550000038725716 отворен код Нове банке ад, 

чиме је прекршила одредбу члана 11. Правилника. 

Увидом у Потврду Нове банке од 02.10.2019. године, утврђено је да странка путем 

рачуна посебних намјена број: 5550000038725716, од дана отварања 28.05.2018. 

године, није имала промета. 
 

- Странка је, супротно одредбама члана 13. и члана 14. Правилника, прилог физичког 

лица у износу од 426,80 КМ умјесто у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) исказала 

као остали приход у обрасцу 3 (извори финансирања) годишњег финансијског 

извјештаја.  
 

Контролом додатне документације, утврђено је да је странка 30.09.2018. године у 

готовом новцу, на благајни, примила прилог једног физичког лица у износу од 426,80 

КМ, који је требала исказати у обрасцу 3-а.  
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52. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ (Код 521) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска унија 

Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора: 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је 

Хрватска демократска унија Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 4. став 

(1), члана 11. став (1) и члана 12. Закона о финансирању политичких странака.  
 

 

a) У програму утрошка средстава за 2018. годину, број: 01-05/18 од 27.03.2018. године, 

странка је навела да ће с циљем судјеловања на изборима, промиџбе странке и 

постизање што бољих изборних резултата, трошење средстава усмјерити на: 1) 

одржавање скупова по опћинама; 2) израду рекламног материјала; 3) укључивање у 

чланство странке и проналажење спонзора и 4) друге активности с циљем постизања 

што бољих изборних резултата, а сукладно расположивим средствима странке, али 

без навођења износа планираних трошкова. 

Према подацима из коригованог годишњег финансијског извјештаја, странка је 

исказала укупне трошкове у износу од 10.918,80 КМ који се односе на режијско-

административне и остале трошкове у износу од 4.068,80 КМ и трошкове пропаганде 

у износу од 6.850,00 КМ. 

 

Све наведено указује да је Хрватска демократска унија Босне и Херцеговине није 

сачинила програм утрошка средстава на начин којим би се обезбиједила потпуна 

транспарентност планираног трошења средстава и њихова упоредба са оствареним 

трошковима, односно да је финансијска средства утрошила мимо програма утрошка 

финансијских средстава за 2018. годину, чиме је прекршила одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странка.  
 

b) На основу обављеног прегледа пословних књига, утврђено је да Хрватска демократска 

унија Босне и Херцеговине није у пословним књигама правилно евидентирала 

приходе и расходе, чиме је прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. 

став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 ) 0,04 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 3.346,00  100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 3.346,00  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 3.346,00  100,00 
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- Хрватска демократска унија Босне и Херцеговине је у пословним књигама, супротно 

рачуноводственим прописима, евидентирала поврат својих средстава у износу од 

20.000,00 КМ као приход. Странци је по Одлуци Централне изборне комисије  БиХ, 

број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године враћена такса за овјеру за учешће на 

Општим изборима. 

Како се ради о поврату уплаћене таксе за учешће на Општим изборима 2018. године, 

утврђено је да су укупни приходи странке износили 3.346,00 КМ, а не 23.346,00 КМ 

како је странка евидентирала у пословним књигама. 
 

- Странка је у пословним књигама, евидентирала укупне расходе у износу од 30.918,80 

КМ. С обзиром да су странци враћена средства од таксе за овјеру за учешће на 

изборима, утврђено је да су укупни трошкови износили 10.918,80 КМ. 
 

c) Политичка странка је у складу са одредбом члана 12. став (2) Закона о финансирању 

политичких странака имала обавезу да у годишњи финансијски извјештај укључи 

користи остварене од активности удружења „Хрватски народни сабор Босне и 

Херцеговине“, које је повезано са политичком странком, јер је странка чланица овог 

удружења.  

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска демократска унија Босне 

и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 380.580,80 КМ. Политичка странка 

је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 6.850,00 КМ.  . 

 

 

 

 

53. ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА-ПРАВАШИ (Код 1776) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска странка права-Праваши 

се финансирала из сљедећих извора:    
  

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00  0,00 

II Остали приходи и друго 1.992,00 100,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.992,00  100,00 
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска странка права-Праваши прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Политичка странка Хрватска странка права-Праваши није у пословним књигама и 

финансијском извјештају евидентирала неновчану донацију по основу бесплатног 

кориштења пословног простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

Према подацима из Изјаве физичког лица, коју је доставила политичка странка, утврђено 

је да је политичка странка користила пословни простор у власништву физичког лица, без 

накнаде, чиме је остварила неновчану донацију, коју је у складу са чланом 5. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака била обавезна евидентирати у пословним 

књигама и пријавити у годишњем финансијском извјештају, који је поднијела 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине. 

 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да политичка странка у пословним књигама није  правилно 

евидентирала приходе и расходе и није обрасце финансијског извјештаја попунила у 

складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Странка је на обрасцу 2.1 (Преглед стања благајне) финансијског извјештаја исказала 

сљедеће податке: почетно стање у износу од 2.115,00 КМ, промет улаза у износу од 

1.992,00 КМ, промет излаза у износу од 242,00 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године 

у износу од 3.865,00 КМ.  
 

Увидом у пословне књиге и изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да странка 

није остварила промет путем благајне, односно да је промет остварен путем 

трансакцијског рачуна исказала као промет благајне, чиме је прекршила одредбе 

члана 12. Правилника.  

 

(2) Странка је у годишњем финансијском извјештају приходе из буџета Општине 

Томиславград исказала као остале приходе, чиме је прекршила одредбе  члана 13. и 

члана 19. Правилника. 
 

На обрасцу 3 (извори финансирања) финансијског извјештаја, странка је исказала 

остале приходе у износу од 1.992,00 КМ.  

Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 3382302263468194 код 

Уницредит банке, утврђена је уплата средстава из буџета Општине Томиславград у 

износу од 1.992,00 КМ.  

 

(3) У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора који је користила у 

2018. години, чиме је прекшила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.   
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54. ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА (Код 1705) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска републиканска странка 

се финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска републиканска странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1), (2), (4) и (5) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа из 

других извора утврђено је да политичка странка није успоставила правилне и тачне 

евиденције о приходима, расходима, обавезама, потраживањима и новчаним токовима, 

те да годишњи финансијски извјештај није попунила у складу са одредбама Правилника 

о годишњим финансијским извјештајима политичких странака – у даљем  тексту 

Правилник.  
 

(1) У финансијском извјештају политичка странка није правилно исказала прилоге 

физичких лица у износу од 3.710,00 КМ.  

- Новчане донације Иване Ћубеле у износу од 4.200,00 КМ и донацију Албина Ћубеле  

у износу од 2.910,00 КМ, странка је у финансијском извјештају исказала као донације 

Иване Ћубеле у износу од 7.110,00 КМ.  

- Новчене донације, које је остварила од Славена Беванде у износу од 5.450,00 КМ 

странка је пријавила у износу од 5.100,00 КМ.  
 

- Новчане донације Славена Рагужа странка је остварила у износу од 6.940,00 КМ, а 

пријавила их је у износу од 7.290,00 КМ. 
 

- Двије новчане донације физичких лица у износима по 50,00 КМ странка је пријавила 

као остали приход у износу од 100,00 КМ. 
 

Погрешним пријављивањем донација физичких лица странка је прекршила одредбе 

члана 14. Правилника. 
 

(2) Политичка странка у финансијском извјештају, супротно одредбама члана 22. 

Правилника, није исказала трошкове у износу од 4.102,59 КМ. У пословним књигама 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 70,00  0,21 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 31.580,00  97,32 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 700,00 2,16 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 32.350,00 99,69 

II Остали приходи и друго 100,00 0,31 

          Извори финансирања (I+II) 32.450,00 100,00 
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странка је исказала трошкове у износу од 22.568,80 КМ, а у финансијском извјештају 

у износу од 18,466,21 КМ. Увидом у финансијску документацију утврђено је да 

странка у финансијском извјештају није исказала трошкове таксе за овјеру за учешће 

на Општим изборима 2018. године, у износу од 4.000,00 КМ и друге трошкове из 

њеног пословања у износу од 102,59 КМ. 
 

(3) У пословним књигама странка је исказала непостојећа краткорочна потраживања, у 

износу од 10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) Закона о 

финансирању политичких странка и рачуноводствене прописе.  

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је Хрватска републиканска 

странка уплатила таксу за овјеру за учешће на Општим изборима 2018. године у 

износу од 14.000,00 КМ.  Обзиром да су након проведених избора, у складу са 

одлуком Централне изборне комисије БиХ, странци враћена средства у износу од 

10.000,00 КМ по основу уплаћене таксе, а дио таксе у износу од 4.000,00 КМ 

представља трошак странке, Хрватска републиканска странка нема потраживања 

која је исказала у пословним књигама.  
 

(4) Политичка странка у финансијском извјештају није пријавила трансакцијски рачун 

код Шпаркасе банке, број:1995320011813581, са кога је платила таксу за овјеру за 

учешће на Опћим изборима 2018. године и финансирала трошкове изборне кампање, 

чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 

На захтјев Централне изборне комисије БиХ да достави изводе са овог транскацијског 

рачуна, политичка странка је доставила дио извода и то за период од 25.05. до 

16.10.2018. године. Странка је у наведеном периоду путем трансакцијског рачуна 

остварила промет у износу од 28.770,00 КМ. Осим наведеног, Хрватској 

републиканској странци су, у складу са Одлуком Централне изборне комисије БиХ о 

поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру број: 03-1-07-3-735/18 од 

11.12.2018. године, у децембру на исти рачун уплаћена средства од поврата таксе у 

износу од 10.000,00 КМ. 

С обзиром на то да Хрватска републиканска странка није доставила све изводе са 

трансакцијског рачуна, Служба за ревизију није утврдила стварни новчани промет, а 

политичка странка је прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

(5) Странка је новчани промет пријавила и путем трансакцијског рачуна и путем благајне 

у истом износу, иако контролом финансијске документације није утврђено да је 

странка обављала било какве готовинске трансакције. 
 

(6) У пословним књигама Хрватска републиканска странка је исказала обавезе у износу 

од 307,28 КМ и то дугорочне обавезе у износу од 192,68 КМ и краткорочне обавезе у 

износу од 114,60 КМ.  

Истовремено странка је у финансијском извјештају пријавила обавезу према 

Централној изборној комисији БиХ  у износу од 14.000,00 КМ, те навела да је иста 

настала 25.05.2018. године, што је погрешно и у супротности са одредбама члана 24. 

Правилника. Увидом у пословне књиге странке и службене евиденције Централне 

изборне комисије БиХ, утврђено је да Хрватска републиканска странка нема обавезе 

које је навела у финансијском извјештају.   
 

(7) Хрватска републиканска странка иако је, у складу са одредбом члана 12. став (2) 

Закона о финансирању политичких странака имала обавезу да у свој финансијски 

извјештај укључи користи остварене од активности удружења „Хрватски народни 

сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са политичком странком, јер је странка 

чланица овог удружења, она то није учинила.  
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(8) У финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

Хрватска републиканска странка је навела да има ниже нивое организовања. 

Међутим, странка није навела организационе дијелове, чиме је прекршила одредбе 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 10. Правилника 

о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска републиканска странка је 

за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 303.523,00 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 14.719,40 КМ.        

 

 

 
 

 

55. ЖУПАНИЈСКА НЕОВИСНА ЛИСТА (Код 2322) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Жупанијска 

неовисна листа финансирала се из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је Жупанијска 

неовисна листа прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1), члана 12. 

став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) Жупанијска неовисна листа је средства утрошила мимо свог програма утрошка 

средстава за 2018. годину, чиме је прекршила  одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странка.   

Програмом утрошка средстава за 2018. годину, странка је планирала трошкове у 

износу од 12.800,00 КМ, док је према подацима из годишњег финансијског 

извјештаја странка остварила трошкове у износу од 12.779,00 КМ.  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 12.700,00 53,93 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 12.700,00 53,93 

II Остали приходи и друго 10.850,00 46,07 

          Извори финансирања (I+II) 23.550,07 100,00 
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Анализом програма утрошка средстава утврђено је да странка није планирала све 

врсте трошкова које је имала током 2018. године, као што су: угоститељске услуге у 

износу од 179,49 КМ и остале нематеријалне трошкове у износу од 850,00 КМ.  
 

Све наведено указује да је Жупанијска неовисна листа прекршила одредбе члана 4. 

став (1) Закона о финансирању политичких странка јер није сачинила програм 

утрошка средстава на начин којим би се обезбиједила потпуна транспарентност 

планираног трошења средстава, као и да је финансијска средства утрошила мимо 

утврђеног програма утрошка финансијских средстава за 2018. годину.   

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске документације, 

утврђено је да  Жупанијска неовисна листа није у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају тачно евидентирала приходе и расходе, чиме је прекршила 

рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. Странка није обрасце годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину попунила у складу са Правилником о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака. 

 

(1) Прегледом пословних књига и годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да 

странка нема благајну, односно да није пословала са готовинским средствима. 

Странка је исказала у обрасцу 2.1 (преглед стања благајне) промет улаза у износу 

од 23.550,07 КМ, промет излаза у износу од 12.782,70 КМ и салдо на дан 

31.12.2018. године у износу од 10.767,37 КМ.  

Жупанијска неовисна листа је у обрасцу 2.1, промет улаза, промет излаза и салдо 

на дан 31.12.2018. године исказала збир промета улаза, излаза и салда са своја два 

трансакцијска рачуна, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника. 

 

(2) Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала приходе у већем 

износу за 10.850,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. Правилника. 

 

- Контролом промета извода са намјенског рачуна за финансирање кампање, број: 

3381502289627864 код Уникредит банке, утврђено је да су странци враћена 

средства из буџета Министарства финансија и трезора БиХ по Одлуци Централне 

изборне комисије БиХ, број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године, у износу од 

10.000,00 КМ. Како се ради о поврату уплаћене таксе за овјеру политичке странке 

на Општим изборима 2018. године, а не о приходима, странка је укупне приходе 

исказала у већем износу за 10.000,00 КМ. 

 

- Контролом промета извода са трансакцијског рачуна, број: 3381502289627991 код 

Уникредит банке, утврђено је да је странци са њеног намјенског рачуна извршен 

пренос средстава у износу од 850,00 КМ, који је странка исказала као приход. 

Како се ради о преносу средстава, а не о приходима, странка је и по овом основу 

увећала приходе за 850,00 КМ. 

 

(3) Жупанијска неовисна листа је у годишњем финансијском извјештају исказала 

расходе у већем износу за 10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 

22. Правилника. 
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Странка је у обрасцу 4 (расходи политичке странке) исказала укупне расходе у 

износу од 12.779,00 КМ. Прегледом пословних књига и годишњег финансијског 

извјештаја утврђено је да је странка на обрасцу 4.1 (режијско-административни и 

остали трошкови) исказала трошкове таксе као остале расходе. С обзиром на то 

да су странци враћена средства од таксе за овјеру за изборе у износу од 10.000,00 

КМ, укупни трошкови су износили 2.779,00 КМ. Не исказивањем тачних података 

о расходима, странка је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
                 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Жупанијска неовисна листа је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 12.990,80 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 1.243,93 КМ.   

 

 

          

 

56. ХРВАТСКА ЛИСТА ЗА ЛИВНО  (Код 2018) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска листа за Ливно се 

финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска листа за Ливно прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. Закона 

о финансирању политичких странака.   

 

Хрватска листа за Ливно није правилно евидентирала приходе и расходе, чиме је 

прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) 

Закона о финансирању политичких странака. Странка није попунила обрасце годишњег 

финансијског извјештаја у складу са Правилником о годишњим финансијским 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 12.400,00  73,78 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.200,00 7,15 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 3.206,00 19,07 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 16.806,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 16.806,00 100,00 
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извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Хрватска  листа за Ливно је у билансу успјеха за 2018. годину евидентирала укупне 

приходе у износу од 3.206,00 КМ, док је у годишњем финансијском извјештају 

исказала укупне приходе у износу од 16.806,00 КМ, што је за 13.600,00 КМ више у 

односу на евидентирани износ у билансу успјеха. Погрешним исказивањем укупних 

прихода странка је прекршила одредбе члана 13. Правилника. 

 

- Хрватска листа за Ливно је у годишњем финансијском извјештају исказала позајмице 

од физичких лица као прилоге физичких лица, чиме је прекршила одредбе члана 13. 

и 14. Правилника.  

 

Прегледом уговора о позајмицама и извода са трансакцијских рачуна странке, 

утврђено је да је странка примила позајмице од физичких лица у износу од 12.400,00 

КМ које је у годишњем финансијском извјештају исказала као прилоге од физичких 

лица.  

Странка је у обрасцу 5 (обавезе по позајмицама) исказала своје обавезе у износу од 

11.400,00 КМ, јер је током 2018. године вратила дио позајмице у износу од 1.000,00 

КМ.  

                                                                                                                

- У годишњем финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној 

комисији БиХ, странка је у обрасцу 3 (извори финансирања), те обрасцу 3-е 

(неновчане донације и рачуни које политичка странка није имала обавезу платити), 

пријавила неновчану донацију физичког лица у износу од 1.200,00 КМ по основу 

бесплатног коришћења уредских просторија, док у пословним књигама није 

евидентирала поменуту неновчану донацију.  

 

(2) Странка је у билансу успјеха евидентирала укупне расходе у износу од 13.546,00 КМ, 

док је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне расходе у износу од 

14.778,19 КМ, што је за 1.232,19 КМ више у односу на евидентирани износ у билансу 

успјеха. Разлика се односи на не прокњижени закуп уредских просторија. Погрешним 

исказивањем укупних расхода, странка је прекршила одредбе члана 21. Правилника. 

 

(3) Политичка странка је у складу са одредбом члана 12. став (2) Закона о финансирању 

политичких странака имала обавезу да у годишњи финансијски извјештај укључи 

користи остварене од активности удружења „Хрватски народни сабор Босне и 

Херцеговине“, које је повезано са политичком странком, јер је странка чланица овог 

удружења.  

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска листа за Ливно је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 6.495,40 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање износу од 2.247,44 КМ.    
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57. САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ (Код 1179) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Савез за демократску Српску се 

финансирао из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Савез за демократску Српску прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

a) Прегледом финансијског извјештаја и документације прибављене из других извора 

утврђено је да средства у износу од 730,00 КМ, супротно одредбама члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странака, нису утрошена за остваривање циљева 

Савез за демократску Српску. 

Средства издвојена за политичку странку из буџета Општине Братунац у износу од 

730,00 КМ, а која су уплаћена на рачун физичког лица Кате Јовић из Бијељине, 

политичка странка није пријавила у пословним књигама и финансијском извјештају, 

који је поднијела Централној изборној комисији БиХ. Странка није пријавила ни 

утрошак средстава у наведеном износу, што потврђује чињеницу да средства нису 

утрошена за остваривање циљева политичке странке, утврђених њеним програмом и 

статутом.  

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да евиденције о приходима и расходима политичке 

странке нису потпуне и да годишњи финансијски извјештај није попуњен у складу са 

одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака – у даљем  тексту Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Политичка странка у пословним књигама финансијском извјештају није пријавила 

приход, који је остварила из буџета Општине Братунац у износу од 730,00 КМ, чиме 

је прекршила рачуноводствене прописе и одредбе члана 13. и 19. Правилника. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 14.823,00  92,22 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.250,00 7,78 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 16.073,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 16.073,00 100,00 



 

270 

 

Истовремено, странка није успоставила евиденцију ни о расходима, у износу од 

730,00 КМ,  чиме је прекршио одредбе члана 21. и 22. истог Правилника. 
 

(2) Обавезе по основу примљених позајмица, у износу од 8.000,00 КМ и обавезе по 

основу плата и пореза на плату у износу од 2.466,66 КМ, политичка странка није у 

финансијском извјештају пријавила у складу са одредбама члана 24. Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  
 

- Савез за демократску Српску је у финансијском извјештају пријавио обавезе по 

основу позајмица, од Апотеке „РОЈ“ Пале у износу од 2.000,00 КМ, правног лица 

Петковић д.о.о. Ново Горажде у износу од 5.000,00 КМ и правног лица Велмедик 

д.о.о. Градишка у износу од 1.000,00 КМ. 
 

Као датум реализације, односно пријема позајмица од Апотеке „РОЈ“ Пале и правног 

лица Петковић д.о.о. Ново Горажде Странка је навела дан 31.12.2018. године. Увидом 

у уговоре о позајмицама утврђено је су исте странци уплаћене 2012. године. 
 

За позајмицу од правног лица Веллмедик д.о.о. Градишка странка је навела датум 

реализације из уговора, који је сачињен 30.07.2012. године, али је исти датум из 2012. 

године навела и за обавезу странке на крајњи дан извјештајног периода 2018. године.  
 

Уговорима о позајмицама са правним лицима Петковић д.о.о. Ново Горажде и 

Веллмедик д.о.о. Градишка политичка странка се обавезала да позајмице врати у 

разумном року, док се уговором Апотеке „РОЈ“ Пале странка обавезала да позајмицу 

врати у року од 60 дана. 

 

Обзиром да Савез за демократску обавезе по наведним позајмицама исказује у 

периоду дужем од шест година, односно не враћа их у складу са одредбама из 

уговора, нити су уговорне стране сачиниле измјену уговора, није могуће поуздано 

утврдити да ли странка има обавезе у износу од 8.000,00 КМ које је исказала у 

пословним књигама и финансијском извјештају за 2018. годину.    
 

- За обавезе по основу плата у износу од 2.220 КМ и обавезе по основу пореза на плату 

у износу од 246,66 политичка странка је у пословним књигама навела да су настале у 

ранијем периоду, прије извјештајне 2018. године, а у финансијском извјештају је као 

датум настанка обавеза пријавила датум 10.12.2018. године.  

Како странка у 2018. години није остварила трошкове плата, обавезе које је исказала 

у финансијском извјештају настале су у ранијем периоду. 

 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез за демократску Српску је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 334.389,30 КМ. Политичка странка у годишњем 

финансијском извјештају за 2018. годину и финансијском извјештају за период од дана 

подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора 2018. 

године није исказала трошкове изборне кампање.        
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58. СТРАНКА СПАС (Код 026) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја СТРАНКА СПАС се 

финансирала из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

СТРАНКА СПАС прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 8. став (1), члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

a) Политичка странка СТРАНКА СПАС је средства, која је у складу са Законом о 

финансирању политичких странака обезбиједила за своје финансирање, исплатила за 

финансирање активности политичке странке САВЕЗ  ОСТАНАК, чиме је прекршила 

одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је СТРАНКА СПАС 

28.02.2018. године уплатила таксу у износу од 300,00 КМ за регистрацију политичке 

странке САВЕЗ ОСТАНАК.  
 

- СТРАНКА СПАС је уплатила таксу, у износу од 4.000,00 КМ, за овјеру за учешће на 

Општим изборима 2018. године политичке странке САВЕЗ ОСТАНАК.  

Иако је, према одредбама статута, циљ СТРАНКЕ СПАС да учествује на изборима у 

складу са Законом, ова политичка странка није учествовала на Општим изборима 

2018. године, већ је платила таксу за учешће друге политичке странке на изборима.  

СТРАНКА СПАС је уплатом таксе са свог трансакцијског рачуна за овјеру друге 

политичке странке занемарила чињеницу да, у складу са одредбама члана 4.4 став 

(1) Изборног закона Босне и  Херцеговине, свака политичка странка која учествује 

на изборима отвара посебан трансакцијски рачун са кога уплаћује таксу за овјеру за 

учешће на изборима и финансира изборну кампању.   
 

b) Странка је за обављање својих активности без плаћања закупнине користила 

пословне просторије политичке странке САВЕЗ ОСТАНАК. Обзиром да се  САВЕЗ 

ОСТАНАК у 2018. години финансирао јавним средсвима из буџета, услуга 

СТРАНЦИ СПАС у виду бесплатног кориштења послових просторија представља 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  0,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 5.865,00 87,34 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 5.865,00 87,34 

II Остали приходи и друго 850,00 12,66 

          Извори финансирања (I+II) 6.715,00 100,00 
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забрањен прилог у складу са чланом 8. став (1) тачка г) Закона о финансирању 

политичких странака.   
 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да политичка странка није успоставила правилне и тачне 

евиденције о приходима, потраживањима, обавезама и новчаним токовима, те да 

годишњи финансијски извјештај није попунила у складу са одредбама Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака – у даљем  тексту 

Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Политичка странка је у финансијском извјештају пријавила остали приход у износу 

од 850,00 КМ. Увидом у финансијску документацију је утврђено да је наведени износ 

поврат дијела позајмице од стране политичке странке САВЕЗ ОСТАНАК, што не 

представља приход. 
 

- У пословним књигама странка је исказала потраживање од САВЕЗА ОСТАНАК у 

износу од 4.000,00 КМ, иако јој је дио позајмице, у износу од 850,00 КМ враћен, па 

потраживање износи 3.150,00 КМ. Погрешном евиденцијом потраживања странка је 

прекршила одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странка и 

рачуноводствене прописе.  

- Политичка странка у финансијском извјештају није пријавила трансакцијски рачун, 

број: 5620998131917894 отворен код НЛБ банке а.д. Бања Лука, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. Правилника. 

На захтјев Централне изборне комисије БиХ да достави изводе са овог транскацијског 

рачуна, политичка странка је доставила потврду НЛБ банке а.д. Бања Лука, у којој 

банка наводи да у 2018. години није било промета путем овог рачуна. 
 

- Странка је пријавила новчани промет и путем трансакцијског рачуна и путем благајне 

у износу од 6.755,00 КМ, иако контролом финансијске документације није утврђено 

да је странка обављала било каве готовинске трансакције. 
 

- У пословним књигама СТРАНКА СПАС је исказала обавезе у износу од 2.296,00 КМ, 

а у финансијском извјештају 1.572,00 КМ. Странка у финансијском извјештају није 

пријавила обавезе у износу од 724,00 КМ, које се односе на лична примања, порез и 

доприносе у износу од 684,00 КМ и финансијске обавезе у износу од 40,00 КМ, чиме 

је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 
 

- У финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

СТРАНКА СПАС је навела да има ниже нивое организовања. Међутим, странка није 

навела организационе дијелове, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона 

о финансирању политичких странака и члана 10. Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака. 
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59. ПОЛИТИЧКА СТРАНКА СПАС, НЕЗАВИСНИХ ЛИСТА ДОБОЈ (Код 2062) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, политичка 

странка  Спас, Независних листа Добој се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

политичка странка  Спас, Независних листа Добој прекршила одредбе члана 4. став 

(1), члана 11. став (1), члана 12. став (1) и став (4) и члана 13. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака 

 

a) На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за достављање додатне 

документације за 2018. годину, странка је доставила Изјаву у којој је навела да нема 

програм утрошка јер у 2018. годину није имала трошкове.   
 

Увидом у податке које је странка исказала у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају за 2018. годину утврђено је да је странка остварила укупне 

расходе у износу од 3.010,00 КМ.    
 

Имајући у виду да је странка финансијска средства обезбјеђена за финансирање 

утрошила без утврђеног плана и програма утрошка средстава за 2018. годину, 

прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.   

 

b) Странка није у пословним књигама и финансијском извјештају евидентирала 

неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног простора, чиме је 

прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Увидом у Уговор о кориштењу пословног простора од 01.01.2018. године, утврђено 

је да је странка користила просторије у власништву физичког лица, без накнаде.  
 

Политичка странка СПАС, Независних листа Добој је кориштењем пословног 

простора без плаћања закупнине, остварила неновчану донацију, коју је у складу са 

Правилником и Законом о финансирању политичких странака имала обавезу да 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 3.010,00 100,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 3.010,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 3.010,00 100,00 
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евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 

2018. годину.  

 

- Увидом у пословне књиге и додатну документацију, утврђено је да је дана 17.12.2018. 

године физичко лице уплатило таксу у износу од 1.000,00 КМ за овјеру политичке 

странке СПАС, Независних листа Добој за учешће на Пријевременим изборима за 

градоначелника Града Добоја, који су одржани 17.02.2019. године.  
 

Странка је у пословним књигама евидентирала и у годишњем финансијском 

извјештају исказала прилог физичког лица у износу од 1.000,00 КМ, те трошкове 

таксе у истом износу.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке, утврђено је да прилог физичког 

лица није уплаћен на трансакцијски рачун странке, чиме су прекршене одредбе члана  

5. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

c) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да 

политичка странка СПАС, Независних листа Добој није водила потпуне евиденције 

о приходима и расходима, није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја 

за 2018. годину у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака и није обавијестила Централну изборну комисију 

БиХ о именовању овлаштеног лица за вођење пословних књига политичке странке, 

подношење финансијских извјештаја и које је овлаштено да контактира са 

Централном изборном комисијом БиХ, чиме је  прекршила одредбе члана 11. став (1), 

члана 12. став (1) и став (4) и члана 13. став (2) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

- Политичка странка СПАС, Независних листа Добој није у обрасцу 1 (општи подаци 

о политичкој странци) финансијског извјештаја навела податке о лицима овлаштеним 

за заступање странке, као ни податке о лицу овлаштеном за финансијске извјештаје, 

чиме је поступила супротно одредбама члана 9. Правилника.  
 

Према подацима из рјешења Основног суда у Добоју о упису у регистар, лица 

овлаштена за заступање странке су: Слободан Девић, предсједник странке и Драган 

Савић, секретар странке. 
 

- Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала тачан промет на 

трансакцијском рачуну, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.  
 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је укупан промет улаза 

износио 2.010,00 КМ, укупан промет излаза 2.010,00 КМ, те да странка на дан 

31.12.2018. године није имала средства на трансакцијском рачуну. Странка је, 

међутим, у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна) исказала укупан 

промет улаза у износу од 2.010,00 КМ, укупан промет излаза 2.001,10 КМ, те стање 

на дан 31.12.2018. године у износу од 8,90 КМ. 
 

- Политичка странка СПАС, Независних листа Добој није у складу са одредбама 

Закона о финансирању политичких странака успоставила евиденцију о неновчаној 

донацији коју је остварила коришћењем пословног простора без накнаде и 

трошковима закупнине, нити је исте исказала у финансијском извјештају, чиме је 

прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника.  
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Поред наведеног, утврђено је да је странка у обрасцима 4 (расходи политичке 

странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) исказала укупне 

трошкове у износу од 3.001,10 КМ, док је у пословним књигама и билансу успјеха за 

период 01.01.-31.12.2018. године исказала укупне трошкове у износу од 3.010,00 КМ. 
 

 

60. НЕЗАВИСНА ЛИСТА (Код 2044) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Независна листа 

се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Независна листа прекршила одредбе члана 4. став (1) и члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

a) Увидом у Програм утрошка финансијских средстава за 2018. годину, утврђено је да 

је Независна листа планирала расходе у укупном износу од 4.800,00 КМ, и то: 

трошкове закупнине у износу од 3.600,00 КМ, трошкове банкарских услуга у износу 

од 200,00 КМ и остале трошкове у износу од 1.000,00 КМ.  
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је Независна листа у 

2018. години остварила укупне расходе у износу од 5.306,00 КМ, што је за 506,00 КМ 

више у односу на планиране трошкове.  

Такође, утврђено је и да странка није у Програму утрошка средстава за 2018. годину 

планирала трошкове уговора о дјелу, док је исте остварила у износу од 1.103,00 КМ. 
 

С обзиром да је Независна листа средства утрошила мимо утврђеног Програма 

утрошка финансијских средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 4. став 

(1) Закона о финансирању политичких странка.    

 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да 

Независна листа није правилно исказала расходе у обрасцима 4 (расходи политичке 

странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину, чиме је  прекршила одредбе члана 12. став 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 24,00 0,23 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 10.504,00 99,77 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 10.528,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 10.528,00 100,00 



 

276 

 

(4) Закона о финансирању политичких странака и чл. 21. и 22. Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  

 

Наиме, Независна листа је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне 

расходе у износу од 6.806,00 КМ, док је у пословним књигама и билансу успјеха за 

период 01.01-31.12.2018. године исказала расходе у укупном износу од 5.306,00 КМ.  
 

Увидом у пословне књиге утврђено је да странка није остварила расходе претходних 

година у износу од 1.500,00 КМ, док је исте исказала у обрасцима 4 и 4.1 годишњег 

финансијског извјештаја.  

 

 

61. СТРАНКА ЗА БОЉЕ ГОРАЖДЕ (Код 1709) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Странка за боље 

Горажде се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка за боље Горажде прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

На захтјев Централне изборне комисије БиХ за достављање додатне документације за 

2018. годину, Странка за боље Горажде је доставила Обавјештење у којем је навела да 

није у могућности да достави План утрошка средства за 2018. годину јер није било 

активности странке у наведеном периоду.  
 

Увидом у податке које је странка исказала у годишњем финансијском извјештај за 2018. 

годину утврђено је да је странка у 2018. години остварила режијско-административне и 

остале трошкове, односно укупне расходе у износу од 3.840,15 КМ.    
 

Имајући у виду да је Странка за боље Горажде финансијска средства која су обезбијеђена 

из буџета, утрошила без утврђеног плана утрошка средства, прекршила је одредбе члана 

4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.   
 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 2,00 0,03 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 6.125,12 99,97 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 6.127,12 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 6.127,12 100,00 
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62. ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 996) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Еколошка демократска странка 

није остварила приходе, што се види из наредне табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Еколошка демократска странка прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. став 

(1) и члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.   
 

a) Странка није успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила 

коришћењем пословног простора без накнаде, нити је исту пријавила у финансијском 

извјештају. 
 

Еколошка демократска странка је доставила уговор о закупу пословног простора, број: 

18/0-002 који је закључен 03.01.2018. године, на основу кога је утврђено да странка 

користи пословни простор у Теслићу, мјесто Ђулићи-Шимић бб у власништву 

Еколошког друштва „Шимић“ из Теслића површине 22,00 м2 без накнаде. 

С обзиром на то да странка нема властити простор, те да користи туђи простор без 

плаћања закупнине, остварила је неновчану донацију, за коју је у складу са одредбама 

члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака била обавезна 

успоставити евиденцију, те исту пријавити у годишњем финансијском извјештају. 
 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Еколошка демократска 

странка није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није 

успоставила потпуне евиденције о својим приходима и расходима и није попунила 

обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у складу са одредбама 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака – у даљем  

тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) 

и (4) Закона о финансирању политичких странака. 

У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора, који користи у 

Теслићу, мјесто Ђулић – Шимић бб у власништву Економског друштва „Шимић“, на 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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којој је регистровано сједиште странке, чиме је прекршила одредбе члана 13, 18 и 21 

Правилника.  

 

63. ПРВА БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКА СТРАНКА (Код 1699) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Прва босанско-херцеговачка 

странка се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Прва босанско-херцеговачка странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 

12. став (1), став (3) и став (4)  Закона о финансирању политичких странака и члана 

15.1 став (1) Изборног закона БиХ.  
 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Прва босанско-херцеговачка странка у финансијском 

извјештају и пословним књигама није правилно евидентирала приходе и расходе, и није 

обрасце финансијских извјештаја попунила у складу са одредбама Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: 

Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  

    

(1)  Контролом прихода из буџета утврђено је да је Прва босанско-херцеговачка  странка 

средства у износу од 10.000,00 КМ примљена из буџета Босне и Херцеговине по 

основу поврата таксе за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године исказала као остали  приход, чиме је прекршила одредбе члана 13.  

Правилника.  
 

Такође, странка је у пословним књигама исказала приходе по основу поврата таксе, 

чиме су и укупни приходи странке исказани у већем износу за 10.000,00 КМ у односу 

на остварене приходе. 
 

(2) Прва босанско-херцеговачка странка је у финансијском извјештају и у пословним 

књигама исказала трошкове таксе у већем износу од остварених за 10.000,00 КМ, 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00 0,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 500,00 1,62 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 4.900,00 15,87 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 15.472,00 50,12 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 20.872,00 67,61 

II Остали приходи и друго 10.000,00 32,39 

          Извори финансирања (I+II) 30.872,00 100,00 
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односно и укупне расходе исказала је у већем износу за износ враћене таксе, чиме је 

прекршила одредбе члана 20. и члана 21. Правилника. 
 

Странка је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја исказала трошкове таксе у износу од 14.000,00 КМ.   
 

Контролом промета извода на трансакционом рачуну број: 13226020198441695 код 

НЛБ банке, утврђен је поврат таксе по Одлуци Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине о поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру број: 06-1-07-3-

735/18 од 11.12.2018. године, у износу од 10.000,00 КМ.  
 

С обзиром да су странци враћена средства у износу од 10.000,00 КМ, странка је по 

основу таксе остварила расходе у износу од 4.000,00 КМ, а не у износу од 14.000,00 

КМ.  
 

(3) Прва босанско-херцеговачка странка је у постизборном финансијском извјештају 

исказала трошкове изборне кампање у износу од 4.901,00 КМ, што не одговара 

подацима које је странка исказала у годишњем финансијском извјештају и 

пословним књигама.  

Увидом у пословне књиге странке утврђено је да је странка на конту трошкова 

израде и лијепљења плаката евидентирала Понуду добављача Еуроплакат БХ за 

плакате у износу од 4.761,26 КМ, те да је исту сторнирала дана 19.09.2018. године. 

У образложењу странка је навела да није реализована ова понуда, те да је из тог 

разлога сторнирала трошкове.  

Неправилним исказивањем трошкова изборне кампање у постизборном 

финансијском извјештају, странка је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона 

БиХ.   
 

Трошкови изборне кампање  

 
 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Прва босанско-херцеговачка 

странка је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна 

изборна комисија БиХ, могла потрошити 802.794,27 КМ. Политичка странка је у 

финансијском извјештају исказала трошкове изборне  кампање у износу од 3.108,40 КМ. 
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64.  СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 073) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Сељачка странка се финансирала 

из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Сељачка странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

a) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације, утврђено је да Сељачка странка  у пословним књигама није правилно 

евидентирала приходе и расходе и није обрасце финансијских извјештаја попунила у 

складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 5540090001115674 код 

„Павловић Интернешнал банке“, утврђено је да је Општина Модрича странци 

уплатила средства из буџета у износу од  3.747,52 КМ, а да су из буџета Босне и 

Херцеговине странци уплаћена средства по основу поврата таксе за овјеру политичке 

странке за учешће на Општим изборима 2018. године у износу од 14.000,00 КМ. 
 

Сељачка странка је, међутим, на обрасцу 3-ф финансијског извјештаја исказала 

приходе из буџета града Бања Лука у износу од 17.747,52 КМ, чиме је прекршила 

одредбе члана 19. Правилника. 
 

С обзиром да је Сељачка странка средства у износу од 14.000,00 КМ примљена из 

буџета Босне и Херцеговине по основу поврата таксе за овјеру политичке странке за 

учешће на Општим изборима 2018. године у финансијском извјештаји и пословним 

књигама погрешно исказала као приход из буџета, чиме је и укупне приходе странке 

исказала у већем износу за 14.000,00 КМ у односу на остварене приходе, прекршила 

је и одредбе члана 13. Правилника.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 17.747,52 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 17.747,52 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 17.747,52 100,00 
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(2) Странка је у финасијском извјештају и у пословним књигама исказала трошкове 

таксе у већем износу од остварених за 14.000,00 КМ, односно и укупне расходе 

исказала је у већем износу за износ враћене таксе, чиме је прекршила одредбе члана 

20. и члана 21. Правилника. 
 

Странка је на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја исказала трошкове таксе у износу од 14.040,00 КМ.   
 

Контролом промета извода на трансакцијском рачуну број: 5540090001115674 код 

„Павловић Интернешнал банке“, утврђен је поврат таксе по Одлуци Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине о поврату уплаћеног новчаног износа таксе 

за овјеру број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године, у износу од 14.000,00 КМ.  
 

С обзиром да су уплаћена средства враћена странци, странка по овом основу није 

остварила расходе, тако да исте није требала евидентирати у пословним књигама и 

исказати у годишњем финансијском извјештају. 
 

b) СеЉачка странка није отворила намјенски рачун за финансирање кампање, већ је 

таксу за овјеру пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплатила путем 

главног рачуна странке. 
 

Странка је у Пријави  за овјеру политичке странке за учешће на Општим изборима 

2018. године у дијелу који је предвиђен за податке о броју намјенског рачуна за 

финансирање кампање навела податке о главном рачуну странке. 
 

Чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да пријава за овјеру 

садржи број рачуна за финансирање изборне кампање. 
 

Правилником о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Општим изборима 2018. године („Службени гласник БиХ“, број 29/18), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине прописала је форму и садржај пријаве за 

овјеру политичких субјеката, те обавезу политичким странкама да таксу за овјеру 

пријаве за учешће на Општим изборима 2018. године уплате са свог трансакцијског 

рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Општих избора 

2018. године. 

 

 

Трошкови изборне кампање  

 
 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Сељачка странка је за потребе 

изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, 

могла потрошити 189.085,55 КМ. Политичка странка је у финансијском извјештају није 

исказала трошкове кампање. 
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65. ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА (Код 1703) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Хрватска 

независна листа се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватска независна листа прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. Закона 

о финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне 

и Херцеговине. 
 

(1) Хрватска независна листа није успоставила правилне евиденције о својим расходима 

и обавезама и није попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

годину у складу са одредбама Правилника, чиме су  прекршене одредбе члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Хрватска независна листа је у годишњем финансијском извјештају и пословним 

књигама расходе исказала у већем износу за 14.000,00 КМ у односу на остварене, 

чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

Наиме, странка је уплаћени новчани износ таксе за овјеру пријаве за учешће на 

Општим изборима 2018. године исказала као трошак таксе у износу од 14.000,00 КМ, 

иако су јој наведена средства у складу са Одлуком о поврату уплаћеног новчаног 

износа таксе за овјеру број: 06-1-07-3-735/18 од 11.12.2018. године, враћена.  
 

С обзиром да су уплаћена средства враћена странци, странка по овом основу није 

остварила расходе, тако да исте није требала евидентирати у пословним књигама и 

исказати у годишњем финансијском извјештају. 
 

- Увидом у додатну документацију коју је доставила странка, утврђено је да је странка 

трошкове закупа кино дворане за предизборни скуп странке у Томиславграду у 

износу од 250,00 КМ исказала у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали 

трошкови) годишњег финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе чл. 21, 22. 

и 23. Правилника.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 65,00 100,00 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 65,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 65,00 100,00 
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- Хрватска независна листа није у обрасцу 5 (обавезе) исказала обавезе на дан 

31.12.2018. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника. 

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2018. године и бруто биланса-

аналитике за период 01.01. до 31.12.2018. године, укупне обавезе странке износиле 

су 29.143,86 КМ, од чега су обавезе према добављачима 1.333,88 КМ. Странка је у 

бруто билансу исказала и обавезе по жиро-рачуну из претходне године у износу од 

27.809,98 КМ, што није у складу са књиговодственим начелима.  

Увидом у извјештаје о прегледу финансијских извјештаја Хрватске независне листе 

за 2016. и 2017. годину, утврђено је да је Хрватска независна листа и у пословним 

књигама за 2016. и 2017. годину исказала обавезе по жиро-рачуну из претходне 

године у износу од 27.809,98 КМ, те да је наведену обавезу у пословним књигама 

исказала супротно књиговодственим начелима и рачуноводственим прописима. 
 

(2) Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Хрватска независна листа 

постизборни финансијски извјештај-Општи избори 2018. године доставила дана 

18.12.2018. године, тј. након законом прописаног рока, што је супротно одредбама 

члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странака и члана 15.1 став (1) 

Изборног закона Босне и Херцеговине.  
 

(3) Хрватска независна листа је у складу са одредбом члана 12. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака имала обавезу да у годишњи финансијски 

извјештај укључи користи остварене од активности удружења „Хрватски народни 

сабор Босне и Херцеговине“, које је повезано са политичком странком, јер је странка 

чланица овог удружења.  

 

Трошкови изборне кампање  

 
 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска независна листа је за 

потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 217.305,73 КМ. Политичка странка је финансијском 

извјештају исказала трошкове кампање у износу од 14.460,76 КМ. 
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66. НОВИ ПОКРЕТ БИХ (Код 1254) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нови покрет Босне и 

Херцеговине се финансирао из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Нови покрет Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 11. став (1), члана 12. 

став (1), (4) и (5) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Нови покрет Босне и Херцеговине није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају тачно евидентирало  расходе и обавезе, чиме је прекршио рачуноводствене 

прописе и одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака. Странка није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

годину попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да странка није у обрасцу 

2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна) пријавила девизни рачун, број: 

1992584981 код Шпаркасе банк д.д. БиХ, чиме је прекршила одредбе члана 11. 

Правилника. 
 

Увидом у пословне књиге, утврђено је да је промет улаза износио 19,11 КМ, промет 

излаза 0,00 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године је износио 19,11 КМ. 
 

(2) Нови покрет Босне и Херцеговине, није тачно евидентирао своје расходе и обавезе, 

чиме је прекршио одредбе члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака и одредбе члана 21. и 24. Правилника. 
 

-  Прегледом биланса успјеха утврђено је да је странка евидентирала укупне расходе у 

износу од 131,00 КМ, док је у годишњем финансијском извјештају исказала расходе 

у износу од 200,60 КМ, што је за 69,60 КМ више у односу на износ евидентиран у 

пословним књигама. 

 

- Прегледом биланса стања утврђено је да је странка евидентирала укупне обавезе у 

износу од 31.539,40 КМ, док је  у годишњем финансијском извјештају који је 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 4.101,60 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 4.101,60 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 4.101,60 100,00 



 

285 

 

поднијела Централној изборној комисији БиХ исказала обавезе у износу од 30.071,00, 

што је за 1.468,00 КМ мање у односу на податак из пословних књига. 
 

(3) У годишњем финансијском извјештају, који је Нови покрет Босне и Херцеговине 

поднио Централној изборној комисији БиХ, утврђено је да је у оквиру организационе 

структуре навео само Кантонални одбор Сарајево. Међутим, странка је остварила 

приход и из буџета Босанско-Подрињског кантона, што указује на чињеницу да 

странка има организациони дио и у већ поменутом кантону.  
 

 Обзиром да није пријавио све организационе дијелове, Нови покрет Босне и 

Херцеговине је прекршио одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и одредбе члана 10. Правилника.  
 

(4) Дана 27.08.2019. године, Централна изборна комисија БиХ је Новом покрету Босне 

и Херцеговине упутила Захтјев за достављање додатне документације за 2018. 

годину, којим је од странке тражено да достави: Главну књигу са комплетним 

аналитичким евиденцијама за период 01.01.-31.12.2018. године, документацију о 

кориштењу пословних простора у 2018. години (доказе о власништву над 

некретнинама, уговоре о закупу, одлуке или изјаве) и копију извода са 

трансакцијског рачуна странке, број: 1990490055714616 и девизног рачуна, број: 

1992584981 отвореног код Спаркассе банке д.д. БиХ за период 01.01.-31.12.2018. 

године.  
 

У оставЉеном року странка није поступила по захтјеву, односно није доставила  

копију извода од девизног рачуна, број: 1992584981 код Спаркассе банке д.д. БиХ, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

  

67. НЕОВИСНА ЛИСТА „ЗА КУПРЕС“ (Код 1247) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Неовисна листа „За Купрес“ се 

финансирала из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 310,00  100,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 310,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 310,00 100,00 
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Неовисна листа „За Купрес“  прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. став (1) 

и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о финансирању политичких странака.   

 

a) Политичка странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није 

успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила бесплатним 

кориштењем пословног простора.   

На захтјев Централне изборне комисије БиХ политичкој странци да достави доказе о 

кориштењу пословног простора, обзиром да у финансијском извјештају није исказала 

трошак закупнине, странка је доставила изјаву, у којој наводи да је без новчане 

накнаде користила пословни простор у власништву Стипе Ћурковића на адреси 

Магистрални пут бб Купрес. 

У складу са одредбама из члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, Неовисна листа „За Купрес“ је била дужна успоставити евиденцију о 

пријему наведеног неновчаног прилога, те исти пријавити у финансијском 

извјештају. 
 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да евиденције о приходима, трошковима и новчаним 

токовима нису сачињене у складу са рачуноводственим прописима, финансијски 

извјештај Централној изборној комисији БиХ није поднесен у законом прописаном 

року и извјештај није попуњен у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака (у даљем  тексту: Правилник), те 

није доставила копију завршног рачуна овјереног од надлежне институције. 
 

(1) Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину Неовисна листа „За Купрес“ није 

поднијела у законом прописаном року.  
 

- Политичка странка је актом Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-129/19 

од 12.02.2019. године обавијештена да је обавезна финансијски извјештај поднијети 

до 31.03.2019. године. Обзиром да странка није поступила по наведеном акту, 

односно није поднијела извјештај, упућена јој је ургенција, број: 03-07-6-395-1/19 од 

17.04.2019. године, којом је странци поново указано на обавезу подношења годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину.  
 

- Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину Неовисна листа „За Купрес“ је 

поднијела са кашњењем, дужим од годину дана од законом прописаног рока.  

Електронски, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” извјештај је поднијела 19.05.2020. 

године.  Извјештај у чврстој копији, који је одштампани из апликације у ПДФ 

формату, овјерен потписом овлаштеног лица и печатом политичке странке, Неовисна 

листа „За Купрес“ је доставила Централној изборној комисији БиХ 29.05.2020. 

године.  
 

У складу са одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака, 

Неовисна листа „За Купрес“ је била обавезна извјештај поднијети Централној 

изборној комисији БиХ до 31.03.2019. године и електронски и у чврстој копији. 

(2) Пословне књиге странка није водила у складу са рачуноводственим прописима, чиме 

је прекршила одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких странака, није 

успоставила евиденцију о расходима и промету путем трансакцијског рачуна, те у 

финансијском извјештају није исказала њихово стварно стање, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (1) и (4) истог закона. 
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- Почетно стање средстава на трансакцијском рачуну, на дан 01.01.2018. године, у 

пословним књигама и финансијском извјештају је исказано у износу од 1.033,00 КМ, 

промет улаза у износу од 310,00 КМ, промет излаза у износу од 1.343,44 КМ и 

негативан салдо рачуна на дан 31.12.2018. године у износу од -0,44 КМ. 

Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке, утврђено је почетно стање у 

износу од 1.025,44 КМ, промет улаза у износу од 310,00 КМ, промет излаза 1.335,44 

КМ, те салдо рачуна на дан 31.07.2018. године од 0,00 КМ.  
 

- Странка није у пословним књигама и финансијском извјештају евидентирала 

неновчану донацију, коју је остварила кориштењем пословног простора без накнаде, 

чиме је прекршила одредбе  члана 13. и 18. Правилника. 
  

- Политичка странка није исказала ни трошкове закупнине пословног простора, чиме 

је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

- Неовисна листа „За Купрес“ је платила новчану казну, у износу од 200,00 КМ, која је 

изречена лицу одговорном за вођење пословних књига и подношење финансијских 

извјештаја. У финансијском извјештају исту је пријавила  као трошак политичке 

странке. У складу са важећим прописима политичка странка не може плаћати казне 

у име других лица, нити их сматрати својим трошковима. 
 

(3) Политичка странка није доставила копију годишњег обрачуна (завршног рачуна за 

2018. годину).  

Актом Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-493-2/20 од 01.06.2020. године 

политичка странка је обавијештена да је, у складу са одредбом из чланом 4. став (2) 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака, уз 

финансијски извјештај дужна доставити копију годишњег обрачуна овјереног од 

надлежне институције (Завршни рачун за 2018. годину овјерен од стране 

Финансијско-информатичке агенције – ФИА). 
 

Неовисна листа „За Купрес“ ни након обавјештења Централне изборне комисије БиХ 

није доставила наведени обрачун. 
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68. СЛОБОДНА СРПСКА (Код 1986) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Слободна 

Српска се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Слободна Српска прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да 

Слободна Српска обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину није 

попунила у складу са одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 12. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

- Странка није доставила образац 4.1 (режијско-административни трошкови) 

годишњег финансијског извјештаја у чврстој форми, чиме је прекршила одредбе 

члана 3. став (1) и члана 7. Правилника.  
 

- Слободна Српска није у обрасцу 1 (општи подаци о политичкој странци) годишњег 

финансијског извјештаја исказала правилне податке о називу суда у којем је 

извршена регистрација странке и није навела податке о броју и датуму уписа у судски 

регистар, чиме је прекршила одредбе члана  9. Правилника. 
 

- Странка је приходе из буџета Општине Лакташи у износу од 3.768,48 КМ умјесто у 

обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала у обрасцу 3-б (прилози правних лица), чиме 

је прекршила одредбе чл. 13, 15. и 19. Правилника 

 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и прикупљене  финансијске 

документације, утврђено је да странка није поступала по прописима и принципима 

благајничког пословања.  
 

Увидом у пословне књиге и изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је 

политичка странка током 2018. године извршила подизање готовог новца са 

трансакцијског рачуна и извршила полог у благајну у укупном износу од 7.610,00 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00 0,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 3.768,48 100,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 3.768,48 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 3.768,48 100,00 
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КМ. Током године, према подацима из пословних књига, странка није вршила 

плаћања из благајне, нити су евидентирани трошкови.  
 

С обзиром да је од укупних 8.270,00 КМ готовинских средстава, из благајне 

исплаћено 70,00 КМ, те да је на дан 31.12.2018. године на благајни исказала средства 

у износу од 8.200,00 КМ, странка је одступила од прописа и принципа благајничког 

пословања који су регулисани Уредбом о условима и начину плаћања готовим 

новцем у Републици Српској. Подизање готовине са трансакцијског рачуна и њен 

полог на благајну врши се у случају када у благајни недостају готовинска средства за 

текуће потребе. 
 

Напомињемо да је политичка странка дужна својим интерним актима уредити систем 

унутрашње финансијске контроле ради спријечавања погрешног евидентирања 

прихода и расхода, те злоупотребе финансијских средстава, а у складу са одредбама 

члана 11. став (2) Закона о финансирању политичких странака. 

 

 

 

 
 

69. СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА (Код 1250) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Странка 

социјалне сигурности Српских бораца није остварила приходе што се види из наредне 

табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка социјалне сигурности Српских бораца прекршила одредбе члана 11. став 

(1) и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Странка социјалне сигурности Српских бораца није правилно евидентирала расходе, 

финансијски извјештај није поднијела у форми коју је прописала Централна изборна 

комисија БиХ и није доставила дио тражене документације, чиме је прекршила одредбе  

члана 11. став (1) и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о финансирању политичких 

странака. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 
 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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(1) Увидом у годишњи финансијски извјештај за 2018. годину који је достављен 

Централној изборној комисији БиХ, утврђено је да странка није доставила образац 

1.1 (организациона структура странке) у тврдој копији, одштампан у ПДФ формату 

из Апликације ФИ ЦИК БиХ, што је супротно одредбама члана 3. став (1) и члана 7. 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  

тексту: Правилник. 
 

(2) Странка није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна) годишњег 

финансијског извјештаја исказала трансакцијски рачун, број: 5620998113191462 код 

НЛБ банке, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. С обзиром да странка 

није доставила изводе поменутог рачуна, није било могуће утврдити да ли је странка 

током 2018. године имала промет на трансакцијском рачуну. 
 

(3) Увидом у Уговор о закупу канцеларијског простора од 01.10.2015. године утврђено 

је да је странка користила просторије правног лица „Метал“ а.д Бања Лука почев од 

01.11.2015. године, на период од 3 године. У уговору је предвиђено да странка 

користи просторије без накнаде, а по основу санације крова и реновирања 

канцеларијског простора.  

  Странка је имала обавезу да у обрасцима 4 (расходи политичке странке) и 4.1 

(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја 

искаже трошкове закупа пословног простора по процијењеној вриједности улагања 

у адаптацију простора, али исто није учинила, чиме је прекршила одредбе члана 21. 

и 22. Правилника.  

Поред наведеног, утврђено је да странка није ни у Завршном рачуну исказала 

трошкове закупа нити улагање у адаптацију, чиме је прекршила одредбе члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 
 

(4) Централна изборна комисија БиХ упутила је странци Захтјев за достављање додатне 

документације, број: 03-07-6-311-2/18 од 02.09.2019. године, којим је од странке 

затражено да достави: документацију о кориштењу пословног простора у 2018. 

години, копију извода са трансакцијских рачуна странке и одштампане обрасце у 

ПДФ формату из Апликације ФИ ЦИК БиХ. 

С обзиром да на захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине није 

доставила копију извода са трансакцијског рачуна, број: 56220998113191462 код 

НЛБ банке а.д. Бања Лука и образац 1.1 (организациона структура странке) у тврдој 

копији, одштампан у ПДФ формату из Апликације ФИ ЦИК БиХ, Странка социјалне 

сигурности Српских бораца прекршила је одредбу члана 12. став (5) Закона о 

финансирању политичких странака. 
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70. САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ (Код 2419) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Савез комуниста 

Југославије се финансирао из сљедећих извора: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Савез 

комуниста Југославије је прекршио одредбе члана 5. став (4) и члана 12. став (1), (4) 

и (5) Закона о финансирању политичких странака.  

 

a) Странка није успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила 

кориштењем без накнаде пословног простора, нити је исту пријавила у финансијском 

извјештају.   

Џевад Кадић је у свом акту, који је Централној изборној комисији БиХ доставио 

01.11.2019. године навео да је издао просторију у властитој кући за рад Савеза 

комуниста Југославије, без икакве накнаде док овај политички субјект не нађе други 

простор.  

У складу са одредбама из члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, странака је имала обавезу да успостави евиденцију о поменутој донацији, те 

исту пријави у годишњем финансијском извјештају у износу тржишне цијене 

закупнине.  
 

b) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, финансијске документације коју је 

политичка странка доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ, те доказа 

из других извора утврђено је да извјештај није поднесен на прописани начин, 

евиденција о приходима и новчаним токовима политичке странке није потпуна и 

тачна и годишњи финансијски извјештај није попуњен у складу са одредбама 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака – у даљем  

тексту Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о 

финансирању политичких странака.   

 

(1) Политичка странка годишњи финансијски извјештај за 2018. годину није поднијела 

на начин како је Централна изборна комисија БиХ прописала у члану 3. став (1) 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 48,00  25,40 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 141,00  74,60 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 189,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 189,00 100,00 
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Увидом у службене, евиденције утврђено је да је Централној изборној комисији БиХ 

Савез комуниста Југославије доставио обрасце годишњег финансијског извјештаја 

17.04.2019. године у писаној форми, односно ручно попуњене. 
 

С обзиром да политичка странка није поднијела годишњи финансијски извјештај у 

електронској форми, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” и није доставила обрасце 

финансијског извјештаја, одштампане из апликације у ПДФ формату, овјерене 

потписом овлаштеног лица и печатом политичке странке, Централна изборна 

комисија БиХ је упутила акт, број: 03-07-6-384-2/19 од 16.08.2019. године којим је 

обавијестила странку да добровољно поступи по одредбама Закона и финансијски 

извјештај поднесе на прописани начин.  

Ни након наведеног обавјештења Савез комуниста Југославије није поднио 

финансијски извјештај у електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БИХ”. 
 

(2) Промет трансакцијског рачуна, који је странка пријавила у финансијском извјештају 

не одговара новчаном промету евидентираном на изводима банке. Странка је 

пријавила прилив средства на рачун у износу од 199,00 КМ, док су увидом у изводе 

банке утврђене уплате средства у износу од 157,00 КМ. 

Погрешним исказивањем промета по рачуну, политичка странка је прекршила 

одредбе чалана 11. Правилника. 

(3)  Странка је, супротно одредбама члана 13. Правилника, у финансијском извјештају 

исказала различите податке о приходима, односно прилозима физичких лица. На 

обрасцу 3. Извори финансирања странка је пријавила прилоге физичких лица у 

износу од 141,00 КМ, док је у прилогу уз образац 3. исти приход пријавила у износу 

од 153,00 КМ. Путем трансакцијског рачуна странци су уплаћене донације у износу 

од 145,00 КМ. 

 

(4) Странка у пословним књигама и финансијском извјештају није пријавила приход од 

неновчане донације по основу кориштења пословног простора без накнаде, чиме је 

прекршила одредбе члана 13. и 18. Правилника.  
 

(5) Политичка странка је, у складу са одредбом из чланом 4. став (2) Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака, уз финансијски 

извјештај била дужна доставити копију годишњег обрачуна, овјереног од надлежне 

институције (Завршни рачун за 2018. годину овјерен од стране Финансијско 

информатичке агенције – ФИА). 

Обзиром да странка, иако је актом, број: 03-07-6-384-3/19 од 13.09.2019. године, 

обавијештена о обавези достављања копије завршног рачуна, Централној изборној 

комисији БиХ исти није доставила, прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о 

финансирању политичлих странака. 
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71. ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   (Код 879) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Еколошка партија Републике 

Српске  финансирала се из сљедећих извора:    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Еколошка партија Републике Српске прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 

12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Странка није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није 

успоставила потпуне евиденције о својим приходима и расходима и годишњи 

финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна изборна 

комисија БиХ. 

 

(1) У финансијском извјештају странка је средства која је примила од Републичке 

изборне комисије исказала као приход из буџета Бањe Лукe, чиме је прекршила 

одредбе члана 19. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака-у даљем  тексту: Правилник.  

 

(2) Еколошка партија Републике Српске је у пословним књигама за 2018. годину без 

основа  укњижила дугорочне финансијске пласмане у износу од 14.020,00 КМ. 
 

Увидом у новчане токове путем трансакцијског рачуна и другу финансијску 

документацију, утврђено је да странка позајмице које је странци дао предсједник 

странке евидентирала у оквиру дугорочних пласмана и обавезе за примљене 

позајмице, а затим исти новчани износ евидентирала у оквиру прилога физичких 

лица, што је супротно рачуноводственим прописима и рачуноводственим 

стандардима.  
 

У финансијском извјештају које је поднијела Централној изборној комисији БиХ 

странка је средства примљена по основу позајмице осим у обрасцу 5 (Обавезе 

политичке странке) финансијског извјештаја исказала и у обрасцу 3-а (Прилози 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 14.020,00 81,51 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 600,00 3,49 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 2.580,09 15,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 17.200,09 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 17.200,09 100,00 
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физичких лица) у износу од 14.020,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 14. 

Правилника.  
 

(3) У финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

политичка странка је у оквиру организационе структуре навела само Предсједништво 

странке на Палама. Међутим, странка је остварила приход из буџета још двије 

општине, Општине Нови Град и Општине Калиновик, што упућује на чињеницу да 

странка има организационе дијелове у наведеним општинама.  
 

С обзиром на то да није пријавила све организационе дијелове, политичка странка је 

прекршила одредбе члана 10. Правилника.  

 

Трошкови изборне кампање  

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Еколошка партија Републике Српске 

је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна 

комисија БиХ, могла потрошити 387.483,30 КМ. Политичка странка у финансијском 

извјештају није исказала трошкове изборне кампање. Доставила је изјаву у којој наводи 

да је комплетна кампања вођена путем друштвених мрежа и конференција за штампу 

путем јавних сервиса који бесплатно прате догађаје странака у кампањи.  

 

 

 

72. ПАРТИЈА ПРИВРЕДНОГ ПРОГРЕСА БИХ (Код 725) 
 

Према подацима из обрасца 3 годишњег финансијског извјештаја, Партија привредног 

прогреса БиХ није остварила приходе, што се види за сљедеће табеле: 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом финансијског извјештаја за 2017. године, утврђено је да је Партија 

привредног прогреса БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго  0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 0,00 0,00 
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Политичка странка није у годишњем финансијском извјештају и Годишњем обрачуну за 

2018. годину успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила по основу 

бесплатног кориштења пословног простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

На захтјев Централне изборне комисије БиХ да достави доказе о кориштењу пословног 

простора, политичка странка је доставила Уговор о кориштењу пословног простора. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да је Партија привредног прогреса БиХ 

користила туђи простор без накнаде.  
 

Кориштењем пословног простора, без плаћања закупнине, странка је остварила  

неновчану донацију, коју је била обавезна да евидентира у пословним књигама и 

финансијском извјештају за 2018. годину. 

 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да Партија привредног прогреса БиХ није 

водила потпуне евиденције о приходима и расходима и није правилно попунила обрасце 

годишњег финансијског извјештаја.   

 

Партија привредног прогреса БиХ није у складу са одредбама Закона о финансирању 

политичких странака успоставила евиденцију о неновчаној донацији коју је остварила 

коришћењем пословног простора без накнаде и трошковима закупнине, нити је исте 

исказала у финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе чл. 

13, 18, 21. и 22. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака.  

 

73. ПОКРЕТ ЗА  БИЈЕЉИНУ  (Код 2418) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Покрет за Бијељину Српске се 

финансирао из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 300,00 18,52 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 1.000,00 61,73 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д)  
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 320,00 19,75 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.620,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.620,00 100,00 



 

296 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Покрет за 

Бијељину прекршио одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона 

о финансирању политичких странака.  
 

Покрет за Бијељину није правилно евидентирао приходе и расходе, нити је годишњи 

финансијски извјештај попунио у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме је 

прекршио одредбе  члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 

 

Политичка странка у пословним књигама није успоставила тачне евиденције о 

приходима и расходима и није правилно исказала расходе у обрасцима 4. (укупни 

расходи политичке странке) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) 

финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 

 

Странка у пословним књигама није евидентирала приход и трошак по основу неновчане 

донације физичког лица Јована Митровића, чија процијењена вриједност износи 320,00 

КМ.  

Странка је неновчану донацију остварила кориштењем пословног простора без накнаде, 

чији је власник наведено физичко лице.  

 

Такође, странка у финансијском извјештају у оквиру режијско-административних 

трошкова није исказала трошак закупа пословног простора, чиме је своје расходе 

исказала у мањем износу за 320,00 КМ. 

 

74. РАДНИЧКА ПАРТИЈА (Код 1269) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Радничка партија 

није остварила приходе, што се види из наредне табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Радничка 

партија прекршила одредбе члана 12. став (4) и (5) Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00   

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00   

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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(1) Политичка странка годишњи финансијски извјештај за 2018. годину није поднијела 

на начин како је Централна изборна комисија БиХ прописала у члану 3. став (1) 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  
 

Увидом у службене, евиденције утврђено је да је Централној изборној комисији БиХ 

Радничка партија доставила обрасце годишњег финансијског извјештаја 01.04.2019. 

године у писаној форми, односно ручно попуњене. 
 

С обзиром да политичка странка није поднијела годишњи финансијски извјештај у 

електронској форми, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ”, и није доставила обрасце 

финансијског извјештаја, одштампане из апликације у ПДФ формату, овјерене 

потписом овлаштеног лица и печатом политичке странке, Централна изборна 

комисија БиХ јој је упутила Ургенцију за подношење финансијског извјештаја на 

прописани начин.  
 

Након ургенције, Радничка партија је у електронску апликацију финансијски 

извјештај унијела 05.09.2019. године, па Централној изборној комисији БиХ 

13.09.2019. године доставила обрасце финансијског извјештаја, одштампане из 

апликације у ПДФ формату, док је финансијски извјештај званично путем апликације  

„ФИ ЦИК БИХ” поднијела 17.09.2019. године. 

 

(2) Од Радничке партије Служба за ревизију је писаним захтјевом, број: 03-07-6-330-5/19 

од 13.09.2019. године затражила да достави додатну документацију за 2018. годину и 

то: документацију о кориштењу пословног простора, бруто биланс политичке 

странке на дан 31.12.2018. године и копију свих извода са трансакцијског рачуна 

странке  у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, или потврду банке о промету 

рачуна број: 5675612700000426 у наведеном периоду. Истим актом политичка 

странка је обавијештена да је, у складу са одредбом из чланом 4. став (2) Правилника 

о годишњим финансијским извјештајима политичких странака, уз финансијски 

извјештај била дужна доставити копију годишњег обрачуна, овјереног од надлежне 

институције (Завршни рачун за 2018. годину овјерен од стране Агенције за 

посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ). 

Политичка странка, осим једног извода са трансакцијског рачуна, није доставила 

тражену финансијску документацију и копију годишњег обрачуна овјереног од 

надлежне институције, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (5) Закона о 

финансирању политичлих странака. 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Радничке партије за 2018. годину, те 

доказа из других извора (Извјештаја о трансакцијским рачунима из Јединственог 

регистра Централне банке БиХ и података свих нивоа власти у БиХ о финансирању 

политичких странка из буџета), нису утврђене друге финансијске трансакције, осим 

исплаћене провизије банци у износу од 10,00 КМ.  Такође, нисмо запазили ништа 

значајно што би указало на финансирање ове политичке странке супротно одредбама 

Закона о финансирању политичких странака.  
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75. АУТОХТОНА- ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ (Код 2094) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Аутохтона-Хрватска странка 

права БиХ се финансирала из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Аутохтона-Хрватска странка права БиХ прекршила одредбе члана 11. став (1) и 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

У својим пословним књигама политичка странка нема евидентиране готовинске новчане 

трансакције путем благајне. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је 

странка прилоге физичког лица, у укупном износу од 850,00 КМ примила готовински на 

благајни, а потом извршила полог средства на трансакцијски рачун.  

Невођењем благајничких евиденција политичка странка је прекршила рачуноводствене 

прописе и одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких странака. 

У финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, 

странка није пријавила промет благајне, иако је била обавезна у складу са одредбама 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбама члана 12. 

Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 00,00  0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 850,00  80,95 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 200,00 19,05 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.050,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.050,00 100,00 
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76. ПРВА МОСТАРСКА ПАРТИЈА (Код 2292) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Прва мостарска партија се 

финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Прва мостарска партија прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и 

став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Прва мостарска партија није успоставила потпуне и адекватне евиденције о својим 

расходима и обавезама и да обрасце финансијског извјештаја није попунила у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака- у даљем  

тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и 

став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Политичка странка је у обрасцу 2. финансијског извјештаја (Преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) исказала трансакцијски рачун са сљедећим 

прометом: промет улаза 2.165,26 КМ, промет излаза у износу од 2.146,46 КМ и стање на 

дан 31.12.2018. године у износу од 18,80 КМ.  

Увидом у пословне књиге странке и изводе са рачуна странке утврђено је да странка је 

погрешно исказала промет улаза трансакцијског рачуна. Странка је почетно стање, 

односно стање на дан 01.01.2018. године у износу од 9,26 КМ исказала као промет улаза 

и тиме промет улаза новчаних средстава по трансакцијском рачуну исказала у већем 

износу за 9,26 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

(1) У обрасцу 2.1 финансијског извјештаја (Преглед стања благајне) странка је исказала 

сљедећи промет остварен у благајни странке: промет улаза у износу од 2.464,24 КМ, 

промет излаза у износу од 2.461,40 КМ и стање на дан 31.12.2018. године у износу од 

2,84 КМ. 

Увидом у пословне књиге странке утврђено је да је странка погрешно исказала 

промет улаза благајне, на исти начин као и код трансакцијског рачуна, тиме што је 

почетни салдо благајне на дан 01.01.2018. године у износу од 18,24 КМ исказала као 

промет улаза благајне и тиме промет улаза неосновано увећала за наведени износ, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника.   
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 216,00 9,33 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 2.100,00 90,67 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 2.316,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 2.316,00 100,00 
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(2) У обрасцима 4. (укупни расходи политичке странке) и 4.1 (Режијско-

административни и остали трошкови) финансијског извјештаја, странка је исказала 

своје трошкове у мањем износу за 1.100,00, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 

22. Правилника. 
 

Странка је финансијском извјештају исказала трошкове закупа у износу од 1.000,00 

КМ. 
 

Увидом у пословне књиге и уговоре странке утврђено је да странка није евидентирала 

трошкове закупа за 7 мјесеци по основу уговора о закупу са „ПИД“ Привредно 

друштво за промет некретнинама Мостар у укупном износу од 1.100,00 КМ.  

Такође, странка није евидентирала обавезе у наведеном износу према овом правном 

лицу. 
 

(3) Странка у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) финансијског извјештаја није 

исказала своје обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.  

Увидом у пословне књиге странке утврђено је да су обавезе странке на дан 

31.12.2018. године износиле 273,66 КМ и то: дуг према добављачима БХ Телеком ДД 

Сарајево у износу од 89,19 КМ и Фејсарт доо Горажде у износу од 192,00 КМ, те 

претплату према Електродистрибуцији Мостар у износу од 7,53 КМ. С обзиром на то 

да странка у  својим пословним књигама исказује претплату код добављача, 

евидентно је да странка не исказује све своје трошкове.  

 

 

 

77. ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (Код 279) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Партија уједињених пензионера 

се финансирала из сљедећих извора:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Партија уједињених пензионера прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 200,00 0,48 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 41.228,85 99,52 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 41.428,85 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 41.428,85 100,00 
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У Финансијском плану за 2018. годину, странка је планирала укупне трошкове у износу 

од 62.190,28 КМ. Према подацима из годишњег финансијског извјештаја странка је 

остварила расходе у укупном износу од 26.407,13 КМ.  
 

Анализом  Финансијског плана за 2018. годину и података из финансијског извјештаја за 

2018. годину, утврђено је да је Партија уједињених пензионера бруто накнаде по уговору 

о дјелу планирала у износу од 7.498,26 КМ, а исте  је у 2018. години остварила у износу 

од 8.070,06 КМ.  

Партија уједињених пензионера је средства у износу од 571,80 КМ утрошила мимо свог 

програма утрошка средстава за 2018. годину, чиме је прекршила одредбе члана 4. став 

(1) Закона о финансирању политичких странка.   

 

 

 

78. НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ (Код 1003) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Независна 

странка др Михајло Товирац се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Независна странка др Михајло Товирац прекршила одредбе члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Независна странка др 

Михајло Товирац није водила пословне књиге и није поднијела годишњи обрачун 

(завршни рачун) за 2018. годину надлежној институцији Агенцији за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и 

члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака.   

Независна странка др Михајло Товирац није доставила годишњи финансијски извјештај 

у законом прописаном року и није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. 

године попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. 

став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 12,00 0,74 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 

0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.607,66 99,26 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.619,66 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.619,66 100,00 
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- Странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину путем апликације ФИ 

ЦИК БиХ поднијела дана 25.09.2019. године, тј. након законом прописаног рока. 
 

- Независна странка др Михајло Товирац је у годишњем финансијском извјештају 

исказала трошкове закупа пословног простора у мањем износу у односу на уговорену 

закупнину за 187,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 

Странка, такође, није у обрасцу 5 (обавезе) исказала обавезе по основу закупа, чиме 

је прекршила одредбе члана 23. Правилника. 

 

 

 

79. СТРАНКА ЗА ОПШТИНУ ОЛОВО (Код 1217) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Странка за 

Општину Олово се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Странка за Општину Олово прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је Странка за Општину 

Олово прилоге физичких лица у износу од 10,00 КМ исказала у обрасцу 3 (извори 

финансирања) годишњег финансијског извјештаја као остале приходе, чиме је 

прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и чл. 

13. и 14. Правилника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.200,00 99,17 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.200,00 99,17 

II Остали приходи и друго 10,03 0,83 

          Извори финансирања (I+II) 1.210,03 100,00 
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80. УДАР ЉЕВИЦЕ (Код 1719) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, политичка 

странка УДАР ЉЕВИЦЕ се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

политичка странка УДАР ЉЕВИЦЕ прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона 

о финансирању политичких странака. 
 

 

Политичка странка УДАР ЉЕВИЦЕ је годишњи финансијски извјештај за 2018. године 

поднијела након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  

Увидом у службене евиденције, утврђено је да је политичка странка УДАР ЉЕВИЦЕ 

годишњи финансијски извјештај за 2018. године поднијела путем апликације ФИ ЦИК 

БиХ дана 18.09.2019. године, те да је одштампане и овјерене обрасце годишњег 

финансијског извјештаја у ПДФ формату доставила Централној изборној комисији БиХ 

20.09.2019. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 290,00 100,00 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 290,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 290,00 100,00 
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81. РЕФОРМСКА СТРАНКА (Код 1291) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Реформска 

странка се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Реформска странка прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

Реформска странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину доставила након 

законом прописаног рока и супротно одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

(1) Реформска странка је, дана 26.04.2019. године, Централној изборној комисији БиХ 

доставила поједине обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, 

одштампане из апликације „ФИ ЦИК БИХ“ уз обавјештење. 

Дана 16.08.2019. године, Централна изборна комисија БиХ је странци упутила 

Ургенцију за достављање годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у 

складу са одредбама Правилника.  

Реформска странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину поднијела у 

електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БИХ“ дана 16.09.2019. године, те је 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине доставила потврду о поднесеном 

годишњем финансијском извјештају и обрасце финансијског извјештаја, одштампане 

из апликације „ФИ ЦИК БИХ“ у ПДФ формату.  

Служба за ревизију је утврдила да Реформска странка није доставила образац 4.1 

(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја 

за 2018. годину у чврстој копији, чиме је прекршила одредбе члана 3. став (1) и члана 

7. Правилника. 

 

(2) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Реформска странка 

није у обрасцу 2-1 (преглед стања благајне) годишњег финансијског извјештаја 

исказала промет остварен готовином, чиме је прекршила одредбе члана 12. 

Правилника  
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 65,00 100,00 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 65,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 65,00 100,00 
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Увидом у изводе са трансакцијског рачуна странке, утврђено је да су средства у 

износу од 65,00 КМ улаћена на рачун као полог, што указује да је странка средства 

примила у готовом новцу, путем благајне. Странка је ова средства у годишњем 

финансијском извјештају исказала као приход од чланарине. 
 

Увидом у бруто биланс на дан 31.12.2018. године, утврђено је да странка није 

извршила евидентирање промета оствареног путем благајне, те да у обрасцу 2-1 

годишњег финансијског извјештаја није исказала промет остварен путем благајне.  

 

(3) Реформска странка није у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали 

трошкови) годишњег финансијског извјештаја правилно исказала трошкове, чиме је 

прекршила одредбе члана 22. Правилника. 
 

Странка је у обрасцу 4.1 исказала трошкове књиговодствених услуга у износу од 

116,39 КМ.  
 

Увидом у бруто биланс утврђено је да је странка током 2018. године имала сљедеће 

трошкове: трошкове рачуноводствених услуга у износу од 48,89 КМ, трошкове 

непроизводних услуга у износу од 54,00 КМ и трошкове платног промета у износу од 

13,50 КМ, односно укупне расходе у износу од 116,39 КМ. 

 

 

82. ХРВАТСКИ БЛОК (Код 2326) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватски блок се финансирао из 

сљедећих извора:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Хрватски блок, прекршио одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

Хрватски блок није извјештај поднио у законом прописаном року, није у финансијском 

извјештају исказао све трансакцијске рачуне те тиме није поднио извјештај у форми коју 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 1.193,62 100,00 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д)  
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.193,62 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.193,62 100,00 
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је прописала Централна изборна комисија БиХ и у складу са Правилником о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је 

прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Политичка странка је годишњи финансијски извјештај поднијела у електронској 

форми путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” након законом прописаног рока, чиме је 

прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Након увида у службене евиденције утврђено је да је странка годишњи финансијски 

извјештај поднијела у електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БИХ” дана 

19.08.2019. године, односно након законом прописаног рока који је био 31.03.2019. 

године. 
 

(2) Политичка странка у обрасцу 2. финансијског извјештаја (преглед промета свих 

трансакцијских рачуна политичке странке) није тачно исказала промет на 

трансакцијском рачуну и није пријавила све трансакцијске рачуне, чиме је 

прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

- Увидом у ПС П3. Извјештај о рачунима пословног субјекта од  Централне банке БиХ, 

утврђено је да странка није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна 

политичких странака) пријавила трансакцијске рачуне код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 

број: 5620118146491509 и 5620118146491121.  
 

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, странка је доставила 

извод од НЛБ банке а.д. Бања Лука којим је утврђено да странка има отворен девизни 

рачун, број: 5620118146491509 код ове банке чији је  промет улаза износио 97,79 КМ, 

промет излаза 15,00 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 82,79 КМ. 
 

Такође, странка је доставила и потврду, број: 03.03-4.5-691 од 02.09.2019. године од 

НЛБ банка а.д. Бања Лука у којој банка наводи да странка није имала промета на 

трансакцијском рачуну, број: 5620118146491121. 

 

- Странка је у обрасцу двогодишњег финансијског извјештаја исказала промет улаза 

на трансакцијском рачуну, број: 5620118144735906 код НЛБ банке а.д. Бања Лука у 

износу од 1.193,62 КМ, промет излаза у износу од 1.193,62 КМ и салдо на дан 

31.12.2018. године у износу од 0,00 КМ. Контролом извода са поменутог рачуна 

утврђен је промет улаза у износу од 1.193,62 КМ, промет излаза у износу од 1.214,99 

КМ и негативни салдо рачуна на дан 31.12.2018. године у износу од 21,37 КМ.  

Непријављивањем свих трансакцијских рачуна, те погрешним исказивањем промета 

по рачуну, политичка странка је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
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83. ЛИСТА ЗА БУГОЈНО (Код 1272) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Листа за Бугојно није остварила 

приходе, што се види из сљедеће табеле:    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Листа за 

Бугојно прекршила одредбе члана члана 12.  став (4) и став (5) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Листа за Бугојно није годишњи финансијски извјештај за 2018. годину поднијела у 

законом прописаном року и на начин утврђен Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, и није доставила 

додатну документацију, чиме је прекршила одредбе  члана 12. став  (4) и став (5)  Закона 

о финансирању политичких странака.  
 

(1) Листа за Бугојно је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину поднијела годину 

дана након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је све политичке странке, међу 

којим и политичку странку Листа за Бугојно, обавијестила о обавези да годишњи 

финансијски извјештај за 2018. годину достави у законом прописаном року, тј. до 

31.03.2019. године.  

Како странка није доставила годишњи финансијски извјештај за 2018. годину до 

31.03.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је странци, 

дана 17.04.2019. године, упутила Ургенцију за подношење годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину путем апликације ”ФИ ЦИК БИХ” у року од седам дана 

од дана пријема ургенције, али странка није поступила у складу са ургенцијом. 
 

Листа за Бугојно је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину електронски 

путем апликације ФИ ЦИК БИХ поднијела дана 03.03.2020. године, те у чврстој 

копији доставила Централној изборној комисији Босне и Херцеговине дана 

05.03.2020. године. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00   

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00   

I Укупни приходи (1-8) 0,00   

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00   
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(2) На основу података из службених евиденција које води Централна изборна комисија 

Босне и Херцеговине, утврђено је да странка у годишњем финансијском извјештају 

за 2018. годину није исказала обавезе по основу неплаћене казне у износу од 1.000,00 

КМ, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.   

Увидом у Одлуку број: 03-07-6-484/18 од 20.12.2018. године утврђено је да је 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине политичкој странци Листа за 

Бугојно због кршења одредаба Закона о финансирању политичких странака изрекла 

новчану казну у износу од 1.000,00 КМ.  

С обзиром да странка није платила новчану казну, обавеза странке по основу 

неплаћене казне на дан 31.12.2018. године износи 1.000,00 КМ, што је странка 

требала и исказати у обрасцу 5 (обавезе) годишњег финансијског извјештаја.  
 

(3) Дана 15.04.2020. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

странци упутила Захтјев број: 03-07-6-168-2/20 за достављање додатне 

документације, којим је затражено да достави: копије извода са трансакцијског 

рачуна странке за период 01.01-31.12.2018. године број: 1414355320002487 код Босна 

банк Интернешнал д.д Сарајево или потврду наведене банке да странка није имала 

промет на трансакцијском рачуну током 2018. године и копију годишњег обрачуна 

(завршног рачуна) за 2018. годину овјереног од надлежне институције у Босни и 

Херцеговини (биланс стања и биланс успјеха). 
 

С обзиром да Листа за Бугојно није поступила у складу са захтјевом Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине, односно у остављеном року није доставила 

тражену документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (5) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

 

  

84. УЈЕДИЊЕНА ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ (Код 408)  

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Уједињена Хрватска странка 

права БиХ није остварила приходе, што се види из наредне табеле: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 0,00 0,00 

II Остали приходи и друго  0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 0,00 0,00 
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Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Уједињена 

Хрватска странка права БиХ прекршила одредбе 12. став (4) и став (5)  Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

(1) Уједињена Хрватска странка права БиХ годишњи финансијски извјештај за 2018. 

годину није поднијела на начин утврђен чланом 3. став (1) Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака, чиме је прекршила одредбе члана 

12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Увидом у службене евиденције утврђено је да је Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине, дана 01.04.2019. године, примила обрасце годишњег финансијског 

извјештаја Уједињене Хрватске странке права БиХ за 2018. годину у чврстој копији.  
 

Странка, међутим, није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2018. годину у 

електронској форми, путем апликације „ФИ ЦИК БИХ”, те није доставила потврду о 

поднесеном извјештају одштампану из Апликације ФИ ЦИК БиХ, што је супротно 

одредбама члана 3. став (1) Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака 

 

(2) Дана 21.08.2019. године, Централна изборна комисија БиХ је политичкој странци 

Уједињена Хрватска странка права БиХ упутила Захтјев за достављање додатне 

документације за 2018. годину, те дана 24.10.2019. године и Ургенцију за достављање 

додатне документације за 2018. годину, којима је од странке тражено да достави: 

копију годишњег обрачуна (завршеног рачуна) за 2018. годину овјереног од 

надлежних институција у Босни и Херцеговини, документацију о кориштењу 

пословних простора у 2018. години и копије извода са трансакцијског рачуна број 

1327310910277423 код НЛБ банке за период 01.01-31.12.2018. године.  
 

Уједињена Хрватска странка права БиХ није поступила у складу са захтјевом 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, тј. није доставила додатну 

документацију, чиме је прекршила  одредбе члана 12. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака.   
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85. ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 2097) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска сељачка странка Босне 

и Херцеговине финансирала се из сљедећих извора:    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Хрватска 

сељачка странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 

12. Закона о финансирању политичких странака.  

 

Хрватска сељачка странка Босне и Херцеговине није успоставила правилне и потпуне 

евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, није водила пословне књиге и 

поднијела финансијске извјештаје у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

ФБиХ, није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2018. годину у законом 

утврђеном року и на начин утврђен Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака и није доставила додатну документацију, чиме је 

прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (4) и став (5) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

 

(1) Хрватска сељачка странка Босне и Херцеговине је годишњи финансијски извјештај 

за 2018. годину поднијела наком законом прописаном рока, чиме су прекршене 

одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Хрватска сељачка странка Босне и Херцеговине је Централној изборној комисији 

Босне и Херцеговине доставила годишњи финансијски извјештај у писаној форми 

дана 14.05.2019. године. Дана 10.07.2019. године политичка странка је поднијела 

годишњи финансијски извјештај и путем апликације ФИ ЦИК БИХ.   
 

Увидом у достављени извјештај, утврђено је да странка није доставила образац 2.1. 

(преглед стања благајне) у чврстој копији, што је супротно одредбама члана 3. став 

(1) Правилника годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у 

даљем  тексту: Правилник. 

 

(2) Хрватска сељачка странка Босне и Херцеговине је уз годишњи финансијски извјештај 

умјесто Годишњег обрачуна (биланса стања и биланса успјеха) за 2018. годину 

доставила Табелу са подацима о промету извода, приходима и расходима, што указује 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 555,55 34,15 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.071,00  65,85 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.626,55  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.626,55  100,00 
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да не води пословне књиге и не подноси финансијске извјештаје у складу са Законом 

о рачуноводству и ревизији ФБиХ. 

 

(3) Увидом у Извјештај о рачунима правног лица који се води код Централне банке БиХ 

од  21.05.2019. године, утврђено је да странка на обрасцу 2 (преглед промета свих 

трансакцијских рачуна странке) финансијског извјештаја није исказала 

трансакцијски рачун странке број: 1610000157920085 отворен код Рајфајзен банке д.д 

Сарајево, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

(4) Контролом података који су наведени у Табели са подацима о промету извода, 

приходима и расходима-у даљем  тексту: Табела, утврђено је да је странка извршила 

исплату новца са рачуна на благајну у укупном износу од 11.500,00 КМ.  

Странка наведене уплате средстава није исказала на обрасцу 2.1 (стање благајне), 

нити је исказала промет излаза са благајне, односно салдо на дан 31.12.2018. године, 

чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника.  
 

(5) Странка није на обрасцу 3. (извори финансирања) и обрасцу 3-ф (приходи из буџета) 

годишњег финансијског извјештаја исказала приходе из буџета Града Груде у износу 

од 1.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.  
 

Увидом у акт Општине Груде број: 06-14-1905-1/19 од 06.12.2019.године, утврђено је 

да су из буџета Града Груде странци уплаћена средства у укупном износу од 1.000,00 

КМ. Средства су уплаћена у двије транше у износима од 250,00 и 750,00 КМ и то на 

трансакцијски рачун број: 1610000157920085 отворен код Раифесен банка д.д. 

Сарајево.  
 

Странка у Табели коју је доставила није евидентирала приходе из буџета Града Груде 

у износу од 1.000,00 КМ.   
 

(6) Увидом у образац 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) финансијског 

извјештаја, утврђено је да странка није транспарентно приказала трошкове средстава, 

иако се финансирала из буџета општина.   
 

Странка је у обрасцу 4.1 исказала укупне трошкове у износу од 32.611,80 КМ и то: 

таксе, новчане казне и сл. у износу од 1.000,00 КМ, трошкове канцеларијског 

материјала у износу од 11.500,00 КМ, трошкове платног промета у износу од 111,80 

КМ и трошкове непроизводних услуга у износу од 20.000,00 КМ.  
 

У складу са одредбама члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака 

и одредбама члана 21. и члана 22. Правилника, странка је била обавезна све 

непроизводне услуге исказати по врстама услуга (као нпр: адвокатске, 

књиговодствене услуге и сл.). 
 

(7) На обрасцу 5 (обавезе странке) годишњег финансијског извјештаја странка није 

исказала обавезе на дан 31.12.2018. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. 

Правилника. 
 

- На основу података из службених евиденција које води Централна изборна комисија 

Босне и Херцеговине, утврђено је да странка у годишњем финансијском извјештају 

за 2018. годину није исказала обавезе по основу неплаћене казне у износу од 1.000,00 

КМ.  
 

Увидом у Одлуку број: 03-07-6-464/18 од 20.12.2018. године утврђено је да је 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине политичкој странци Хрватска 
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сељачка странка БиХ због кршења одредаба Закона о финансирању политичких 

странака изрекла новчану казну у износу од 1.000,00 КМ. 
 

С обзиром да странка није платила новчану казну, обавеза странке по основу 

неплаћене казне на дан 31.12.2018. године износи 1.000,00 КМ, што је странка 

требала евидентирати у пословним књигама и исказати у обрасцу 5 (обавезе) 

годишњег финансијског извјештаја.  
 

- Странка је у Табели коју је доставила умјесто пословних књига, евидентирала 

позајмице у укупном износу од 30.000,00 КМ. Наведене позајмице странка није 

исказала у обрасцу 5.  

 

(8) Дана 09.08.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

странци упутила Захтјев за достављање додатне документације број: 03-07-6-440-

3/19, којим је затражено да достави: Бруто биланс странке на дан 31.12.2018. године, 

документацију о кориштењу пословних простора у 2018. години (доказ о власништву 

над некретнинама, уговор о закупу, одлуку или изјаву), Главну књигу са комплетним 

аналитичким евиденцијама странке за период 01.01-31.12.2018. године, Завршни 

рачун (Биланс стања и успјеха) за 2018. годину и копије извода са трансакцијских 

рачуна странке: рачуна број: 30600602001013423 код Адико банке, рачуна број: 

3382402212927729 код Уникредит банке и рачуна број: 1610000157920085 код 

Рајфајзен банк дд Сарајево за период 01.01.-31.12.2018. године. 
 

Како странка у остављеном року није доставила додатну документацију упућена је 

Ургенција за достављање документације број: 03-07-06-440-4/19 од 14.10.2019. 

године.  
 

У остављеном року, странка није доставила тражену финансијску документацију.  
 

С обзиром да Хрватска сељачка странка Босне и Херцеговине није поступила у 

складу са захтјевом и ургенцијом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, 

односно није доставила тражену документацију, прекршила је одредбе члана 12. став 

(5) Закона о финансирању политичких странака. 
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86. „СТРАНКА  ЗА НАШ ГРАД“ (Код 1804) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, „Странка за Наш Град“ се 

финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је „Странка за 

Наш Град“ прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  

 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

финансијске документације, утврђено је да „Странка за Наш Град“ није правилно 

евидентирала приходе и обавезе, није поступала по прописима и принципима 

благајничког пословања, нити је годишњи финансијски извјештај попунила у складу са 

одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у 

даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе  члана 11. став (1) и члана 12. став 

(1) и став (4) Закона о финансирању политичких странака. 
 

- Увидом у пословне књиге странке и благајнички дневник утврђено је да је политичка 

странка за готовинска плаћања из благајне вршила подизање новца са трансакцијског 

рачуна и извршила полог у благајну у периоду од 13.03.2018. до 30.11.2018. године у 

укупном износу од 2.400,00 КМ, иако су средства у благајни по почетном салду 

исказана у износу од 632,30 КМ, а укупна исплата готовином током 2018. године 

износила је 110,08 КМ.  
 

С обзиром да је од укупних 3.032,30 КМ готовинских средстава, на благајни 

исплаћено 110,08 КМ, те да је на дан 31.12.2018. године на благајни исказала средства 

у износу од 2.922,22 КМ, странка је одступила од прописа и принципа благајничког 

пословања који су регулисани Уредбом о условима и начину плаћања готовим 

новцем у Републици Српској. Подизање готовине са трансакцијског рачуна и њен 

полог на благајну врши се у случају када у благајни недостају готовинска средства за 

текуће потребе. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 620,00 11,12 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д)  
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 620,00 11,12 

II Остали приходи и друго 4.957,30 88,88 

          Извори финансирања (I+II) 5.577,30 100,00 
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- Странка је приходе из буџета Општине Источно Ново Сарајево у износу од 4.957,30 

КМ умјесто у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) исказала као 

остале приходе, чиме је прекршила одредбе члана  13. и члана 19. Правилника.  
 

Увидом у пословне књиге утврђено је да је странка погрешно водила евиденције о 

приходима јер је уплату из буџета Општине Источно Ново Сарајево у износу од 

1.000,00 КМ евидентирала у оквиру прихода у износу од 819,00 КМ, док је разлику 

од 181,00 КМ исказала као обавезе по основу закупа пословног простора према 

добављачу Општини Источно Ново Сарајево.  
 

Странка је погрешним књижењем у пословним књигама неосновано умањила 

приходе и неосновано повећала обавезе према општини за 181,00 КМ, чиме је 

прекршила и одредбе члана 24. Правилника.    

 

 

 

87. ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У СРЦУ (Код 2078) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Чапљинска неовисна странка – 

Чапљина у срцу се финансирала из сљедећих извора: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Чапљинска неовисна странка – Чапљина у срцу прекршила одредбе члана 11. став 

(1) и члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких странака.   

 

Чапљинска неовисна странка - Чапљина у срцу, утврђено је да странка није водила 

пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила 

благајничко пословање у складу са рачуноводственим прописима и начелима 

благајничког пословања и није у финансијском извјештају укључила све користи 

остварене од активности удружења које је повезано са политичком странком. 

  

(1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и благајничке документације 

Чапљинске неовисне странке-Чапљина у срцу утврђено је да је из благајне странка 

извршила исплате средстава у износу од 1.100,00 КМ, али без достављених рачуна 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 1.800,00 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 1.800,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.800,00 100,00 
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како би се могла утврдити сврха коришћења средстава. Тиме, благајничко пословање 

странка није успоставила у складу са рачуноводственим  прописима и начелима 

благајничког пословања. На основу четири исплатнице готовине физичким лицима, 

у три исплатнице од 200,00 КМ и једне исплатнице од 500,00 КМ, странка је без 

рачуна добављача у финансијском извјештају евидентирала трошкове у наведеном 

износу. Укупан промет средства из благајне странка је евидентирала кроз један 

благајнички извјештај који обухвата период од 01.01. до 31.12.2018. године који је 

потписан само од стране благајника, али не и од стране овлашћених лица за 

одобравање налога за исплате. 

 

(2) Политичка странка у годишњем финансијском извјештају није укључила користи 

остварене од активности удружења Хрватски народни сабор Босне и Херцеговине, 

које је повезано са политичком странком, односно странка је чланица овог удружења 

чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких 

странака. 

 

88. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ (Код 032) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска странка инвалида 

Босне и Херцеговине није  остварила приходе, што се види из наредне табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да је Демократска 

странка инвалида Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана члана 12. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака. 

 

На основу финансијског извјештаја, финансијске документације коју је доставила 

политичка странка и ревизијских доказа прибавЉених из екстерних извора, утврђено је 

да  странка није годишњи финансијски извјештај поднијела на начин како је прописала 

Централна изборна комисија БиХ и није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 

2018. годину попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака - у даљем  тексту: Правилник, чиме је прекршила 

одредбе члана 12. став (4) Закона. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00   

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00   

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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(1) Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине је поднијела Централној 

изборној комисији БиХ годишњи финансијски извјештај за 2018. годину у 

електронској форми путем апликације „ФИ ЦИК БиХ“ дана 30.03.2019. године, док 

је потврду о поднесеном годишњем финансијском извјештају и одштампане обрасце 

финансијског извјештаја у ПДФ формату овјерене потписом овлашћеног лица и 

печатом политичке странке доставила дана 30.08.2019. године иако је била обавезна 

да исти достави до 31.03.2019. године, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) 

Закона. 
 

(2) Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине у годишњем финансијском 

извјештају није исказала све трансакцијске рачуне и није исказала тачне промете на 

трансакцијским рачунима странке, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. 
 

- Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине у годишњем финансијском 

извјештају није исказала трансакцијски рачун, број: 1321000305700067 код НЛБ 

банке д.д. Сарајево.  
 

Контролом извода које је странка доставила Централној изборној комисији БиХ, 

утврђено је да је било промета на поменутом рачуну, и то: почетни салдо у износу од 

481,73 КМ, промет улаза 0,00 КМ, промет излаза у износу од 271,50 КМ и салдо на 

дан 31.12.2018. године износио је 210,23 КМ. 
 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала трансакцијски рачун, број:    

1404021130001140 код Збербанк д.д. Сарајево са сљедећим прометом: почетни салдо 

у износу од 481,73 КМ, промет улаза у износу од 14.210,00 КМ, промет излаза у 

износу од 14.481,50  КМ и салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 210,23 КМ. 
 

Контролом извода од поменутог трансакцијског рачуна утврђен је почетни салдо у 

износу од 0,00 КМ, промет улаза у износу од 14.155,00 КМ, промет излаза у износу 

од 14.155,00 КМ и салдо на дан 31.12.2018. године у износу од 0,00 КМ. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Демократска странка инвалида 

Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила 

Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 378.179,10 КМ. Политичка странка 

је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 59,00 КМ. 
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89. НАРОДНА СТРАНКА ЗА ГРАХОВО ( Код 2020) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народна странка за Грахово није 

остварила приходе, што се види из сљедеће табеле:   

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Народна 

странка за Грахово прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Народна странка за Грахово није у Завршном рачуну за 2018. годину исказала трошкове 

по основу казне и обавезе у износу од 500,00 КМ, годишњи финансијски извјештај за 

2018. годину није поднијела у законом прописаном року и на начин утврђен 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у даљем  

тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и 

став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Народна странка за Грахово је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

поднијела годину дана након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је све политичке странке, међу 

којим и политичку странку Народна странка за Грахово, обавијестила о обавези да 

годишњи финансијски извјештај за 2018. годину достави у законом прописаном року, 

тј. до 31.03.2019. године.  
 

Како странка није доставила годишњи финансијски извјештај за 2018. годину до 

31.03.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је странци, 

дана 17.04.2019. године, упутила Ургенцију за подношење годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. годину путем апликације ФИ ЦИК БИХ у року од 7 дана од дана 

пријема ургенције, али странка није поступила у складу са ургенцијом. 

 

Народна странка за Грахово је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

електронски путем апликације ФИ ЦИК БИХ поднијела дана 26.05.2020. године. 

Увидом у достављене обрасце  годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00   

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00   

I Укупни приходи (1-8) 0,00   

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00   
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чврстој копији, утврђено је да странка није доставила образац 2 и 2.1 годишњег 

финансијског извјештаја за 2018. годину на правилан начин. 
 

(2) Увидом у биланс успјеха за 2018. годину утврђено је да су укупни приходи Народне 

странке за Грахово износили 25,00 КМ, а укупни расходи 16,00 КМ. 
 

Странка није у годишњем финансијском извјештаји исказала ни приходе ни расходе, 

чиме је прекршила одредбе члана 13, 21. и 22. Правилника. 
  

(3) Увидом у податке из Потврде Уникредит банке број: ЛИ10-10-6-20-979 од 10.06.2020. 

године, утврђено је да је странка током 2018. године путем трансакцијског рачуна 

број: 3381502289528827 остварила промет улаза у износу од 25,00 КМ и  промет 

излаза у износу од 5,98 КМ.  

Странка је, међутим, у апликацији ФИ ЦИК БиХ, на обрасцу 2. (преглед промета свих 

трансакцијских рачуна странке) годишњег финансијског извјештаја исказала да је на 

дан 01.01.2018. године, односно 31.12.2018. године имала средства у износу од 15,00 

КМ, те да у току године није имала промет путем рачуна, чиме је прекршила одредбе 

члана 11. Правилника. 
 

(4) На основу података из службених евиденција које води Централна изборна комисија 

Босне и Херцеговине, утврђено је да странка у пословним књигама и годишњем 

финансијском извјештају за 2018. годину није исказала трошкове казне у износу од 

500,00 КМ и обавезе по основу неплаћене казне у износу од 500,00 КМ, чиме је 

прекршила одредбе члана 21, 22. и 24. Правилника.   
 

Увидом у Одлуку број: 03-07-6-471/18 од 20.12.2018. године утврђено је да је 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине политичкој странци Народна 

странка за Грахово због кршења одредаба Закона о финансирању политичких 

странака изрекла новчану казну у износу од 500,00 КМ.  
 

С обзиром на то да странка није платила новчану казну, обавеза странке по основу 

неплаћене казне на дан 31.12.2018. године износи 500,00 КМ, што је странка требала 

евидентирати у пословним књигама и исказати у обрасцу 5 (обавезе) годишњег 

финансијског извјештаја.  
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90. РАДНИЧКО-КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БИХ (Код 574) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Радничко-

комунистичка партија Босне и Херцеговине није  остварила приходе, што се види из 

наредне табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Радничко-комунистичка партија Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 

11. став (1) и члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и прикупљене  

финансијске документације, утврђено је да Радничко-комунистичка партија Босне и 

Херцеговине није водила пословне књиге и није годишњи финансијски извјештај 

попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака-у даљем  тексту: Правилник, чиме су прекршене одредбе члана 11. 

став (1) и члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Радничко-комунистичка партија Босне и Херцеговине није водила пословне књиге, 

чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

(2) Политичка странка није у обрасцу 1. (општи подаци о политичкој странци) 

годишњег финансијског извјештаја навела име овлашћеног лица за финансијске 

извјештаје, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака и одредбе члана 9. тачка ј) Правилника. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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91. БХ СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (Код 762) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, БХ СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ 

нису остварили приходе, што је видљиво из сљедеће табеле: 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да су БХ 

СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ прекршили одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став 

(4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Политичка странка БХ СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ није у годишњем финансијском 

извјештају и Годишњем обрачуну (завршном рачуну) за 2018. годину који је поднијела 

Финансијско информатичкој агенцији, исказала обавезе, чиме су прекршене одредбе 

члана 11. став (1) и члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и 

одредбе члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака.  
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја странке, утврђено је да БХ СЛОБОДНИ 

ДЕМОКРАТИ нису на обрасцу 5 (обавезе политичке странке) годишњег финансијског 

извјештаја за 2018. 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. Такође је утврђено да странка није ни у Годишњем 

обрачуну за 2018. годину исказала наведену обавезу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00   

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00   

I Укупни приходи (1-8) 0,00   

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00   
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92. НЕЗАВИСНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 761) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Независна демократска странка 

није остварила приходе, што се види из наредне табеле: 

 
 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Независна демократска странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Независна демократска странка није водила пословне књиге и није исказала у годишњем 

финансијском извјештају неизмирене обавезе по основу неплаћених казни, те тиме није 

попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину у складу са 

одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака-у 

даљем  тексту: Правилник, чиме су  прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1) и (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

1) Прегледом годишњег финансијског извјештаја и друге документације, утврђено је да 

Независна демократска странка није водила пословне књиге, чиме је прекршила 

одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

2) Независна демократска странка није у обрасцу 5 (обавезе политичке странке) 

годишњег финансијског извјештаја исказала своје обавезе, чиме је прекршила одредбе 

члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака и одредбе члана 24. 

Правилника.  
 

Странка није исказала своје обавезе у износу од 4.326,65 КМ по основу неплаћених 

казни по правоснажним одлукама Централне изборне комисије БиХ, и то: по Одлуци, 

број: 01-07-6-37/10 од 12.10.2011. године у износу од 826,65 КМ, по Одлуци, број: 03-

07-6-987/12 од 05.06.2013. године у износу од 1.000,00 КМ, по Одлуци, број: 03-07-6-

651/13 од 19.12.2013. године у износу од 1.000,00 КМ и по Одлуци, број: 03-07-6-

624/14 од 18.12.2014. године у износу  од 1.500,00 КМ. 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ 

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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93. СНАГА ЕКОНОМСКОГ ПОКРЕТА У БИХ (Код 1252) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Снага 

економског покрета у Босни и Херцеговини се финансирала из сљедећих извора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

политичка странка Снага економског покрета у Босни и Херцеговини прекршила 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака. 

 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне 

документације,  утврђено је да Снага економског покрета у Босни и Херцеговини није 

успоставила потпуне и тачне евиденције о својим расходима, чиме су прекшене одредбе 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

Увидом у документацију и пословне књиге странке утврђено је да странка у својим 

пословним књигама није евидентирала трошкове и обавезе настале по основу Уговора о 

закупу пословног простора.  

Странка је дана 29.10.2018. године закључила Уговор о закупу дијела пословног 

простора са правним лицем „Виола“ доо Градачац чија мјесечна закупнина износи 50,00 

КМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 666,40 100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 666,40 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 666,40 100,00 
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94. РАМСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 1977) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Рамска демократска странка 

финансирала се из сљедећих извора:    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом финансијског извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Рамска 

демократска странка  прекршила одредбе  члана 12.  став (4) Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

Рамска демократска странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

поднијела након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је све политичке странке, међу којим 

и политичку странку Рамска демократска странка, обавијестила о обавези да годишњи 

финансијски извјештај за 2018. годину достави у законом прописаном року, тј. до 

31.03.2019. године.  
 

Како странка није доставила годишњи финансијски извјештај за 2018. годину до 

31.03.2019. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је странци, дана 

17.04.2019. године, упутила Ургенцију за подношење годишњег финансијског извјештаја 

за 2018. годину путем апликације ФИ ЦИК БИХ у року од 7 дана од дана пријема 

ургенције, али странка није поступила у складу са ургенцијом. 
 

Рамска демократска странка је годишњи финансијски извјештај за 2018. годину 

електронским путем апликације ФИ ЦИК БИХ поднијела дана 24.02.2020. године, а у 

чврстој копији доставила Централној изборној комисији Босне и Херцеговине дана 

03.03.2020. године. 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 392,00  100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 392,00  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 392,00  100,00 
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95. ПОКРЕТ ЗА ТРЕБИЊЕ (Код 724) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за Требиње се 

финансирао из сљедећих извора: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом  финансијског  извјештаја за 2018. године, утврђено је да је Покрет за 

Требиње прекршио одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

У финансијском извјештају, који је поднио Централној изборној комисији БиХ, Покрет 

за Требиње је навео да има ниже нивое организовања. Међутим, странка није навела 

организационе дијелове, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака и члана 10. Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака. 
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Покрета за Требиње за 2018. годину, те 

доказа из других извора (Извјештаја о трансакцијским рачунима из Јединственог 

регистра Централне банке БиХ и података свих нивоа власти у БиХ о финансирању 

политичких странка из буџета), нисмо запазили ништа значајно што би указало на 

финансирање ове политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 1.218,00  34,21 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 300,00 8,43 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 2.042,14 57,36 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 3.560,14 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 3.560,14 100,00 
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96. ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА БиХ-КРАЈИШКА СТРАНКА (Код 028) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Демократска народна заједница 

БиХ-Крајишка странка се финансирала из сљедећих извора:    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Демократске народне заједнице 

БиХ-Крајишке за 2018. годину нисмо запазили ништа значајно што би указало на 

финансирање ове политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Демократска народна заједница 

БиХ- Крајишка странка је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је 

објавила Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 141.816,50 КМ. Политичка 

странка је финансијском извјештају исказала трошкове кампање износу од 1.068,40 КМ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 4.989,20 13,15 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 500,00 1,32 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 32.446,97  85,53 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 37.936,17  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 37.936,17  100,00 
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97. ПРИВРЕДНИ НАРОДНИ ПОКРЕТ  БИХ (Код 1262) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Привредни 

народни покрет Босне и Херцеговине није остварио приходе, што се види из наредне 

табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину Привредног 

народног покрета Босне и Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би 

указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове 

политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

98. СТРАНКА ЗА СРЕДЊЕ (Код 003)  
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за Средње се  

финансирала из сљедећих извора:    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Странке за Средње за 2018. годину 

нисмо запазили ништа значајно што би указало на финансирање ове политичке 

странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 

0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 576,00 10,82 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 4.748,00  89,18 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 5.324,00  100,00 

II Остали приходи и друго               0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 5.324,00  100,00 
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99. НОВА АЛТЕРНАТИВА-СТРАНКА РАДА И РАЗВОЈА БИХ (Код 2293) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Нова 

Алтернатива – Странка рада и развоја БиХ није остварила приходе, што се види из 

наредне табеле: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. 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 странке 

супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака.  

 

100.  ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА  ХЕРЦЕГ-БОСНЕ (Код 1241) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска странка права Херцег-

Босне се финансирала из сљедећих извора:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 

0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.590,00 100,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-9) 1.590,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 1.590,00 100,00 
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја Хрватске странке права Херцег-

Босне за 2018. годину нисмо запазили ништа значајно што би указало на 

финансирање ове политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању 

политичких странака. 

  

101. КЛАДУШКА СТРАНКА ПРИВРЕДНОГ ПРОСПЕРИТЕТА (Код 1015) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Кладушка странка привредног 

просперитета се финансирала из сљедећих извора: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Кладушке странке привредног 

просперитета  за 2018. годину нисмо запазили ништа значајно што би указало на 

финансирање ове политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању 

политичких странака. 

102.  ПЕНЗИОНЕРСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 2324) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Пензионерска демократска 

странка се финансирала из сљедећих извора:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 2.142,85  100,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  0,00 

I Укупни приходи (1-8) 2.142,85  100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 2.142,85 100,00 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 500,00 5,20 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 9.100,00 94,80 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 0,00 
0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 9.600,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 9.600,00 100,00 
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја Пензионерске демократске странке 

за 2018. годину нисмо запазили ништа значајно што би указало на финансирање ове 

политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

103. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ФЕДЕРАЛИСТА (Код 077) 

 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Демократска 

странка федералиста се финансирала из сљедећих извора:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја Демократске странке федералиста 

за 2018. годину нисмо запазили ништа значајно што би указало на финансирање ове 

политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких 

странака. 

104. СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ (Код 1271) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странке младих за промјене није 

остварила приходе, што се види из сљедеће табеле: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 230,00 95,50 

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 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 

0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00 0,00 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 230,00 95,50 

II Остали приходи и друго 10,84 4,50 

          Извори финансирања (I+II) 240,84 100,00 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00   

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00   

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00   
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину Странке младих за 

промјене, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у 

финансијском извјештају или на финансирање ове политичке странке супротно 

одредбама Закона о финансирању политичких странака.  

 

 

105. НОВА СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1004) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, Нова снага Босне 

и Херцеговине није остварила приходе, што се види из сљедеће табеле: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину Нове снаге Босне и 

Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у 

финансијском извјештају или на финансирање ове политичке странке супротно 

одредбама Закона о финансирању политичких странака.  

 

 

106. ХРВАТСКА ЧИСТА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1257) 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска чиста странка права 

Босне и Херцеговине није остварила приходе, што је приказано у наредној табели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину Хрватске чисте 

странке права Босне и Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би 

указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове 

политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких 

странака.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 0,00  

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 0,00  

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00  

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00  

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00  

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00  

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 0,00  

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00  

I Укупни приходи (1-8) 0,00  

II Остали приходи и друго 0,00  

          Извори финансирања (I+II) 0,00  



 

 

Прилог бр. 3. – Структура укупног прихода политичких странака оствареног у 2018. години (Према подацима које су странке исказале  

                       у годишњим финансијским извјештајима) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 90 
СТРАНКА 

ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 
73.246,08 1.546.888,55 65.050,00 52.556,35 0,00 41.314,83 3.557.002,42 0,00 18.849,01 5.354.907,24 1.819.127,98 

2 515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 
582.077,63 7.360,00 0,00 0,00 0,00 16.413,50 2.062.612,41 0,00 22.882,23 2.691.345,77 848.032,98 

3 8 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА БИХ 
356.969,02 159.674,13 73.650,00 201.345,61 0,00 6.351,44 1.642.467,78 0,00 10.804,17 2.451.262,15 1.824.907,61 

4 27 

ХРВАТСКА 

ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

124.474,88 33.148,44 6.500,00 159,91 0,00 13.408,00 1.888.566,77 0,00 1.515,36 2.067.773,36 239.940,99 

5 1182 

САВЕЗ ЗА БОЉУ 

БУДУЋНОСТ БИХ - 

ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ 

52.233,49 231.235,13 16.520,00 0,00 0,00 16.697,48 1.623.513,91 0,00 5,91 1.940.205,92 584.778,72 

6 18 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 
285.066,52 136.749,92 18.920,00 10.097,10 0,00 200,00 1.443.799,28 0,00 10.984,35 1.905.817,17 1.058.972,82 

7 1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 10.493,90 30.632,21 300,00 0,00 0,00 12.920,00 1.113.187,81 0,00 0,00 1.167.533,92 1.151.794,19 

8 461 
ДЕМОКРАТСКИ 

НАРОДНИ САВЕЗ 
63.513,00 205.382,00 4.350,00 0,00 0,00 2.450,00 637.323,00 0,00 11.021,00 924.039,00 85.739,00 

9 74 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА 
56.957,26 257.785,00 1.700,00 0,00 0,00 17.042,53 549.899,19 0,00 0,00 883.383,98 467.801,51 

10 440 

ПАРТИЈА 

ДЕМОКРАТСКОГ 

ПРОГРЕСА  

56.842,61 14.503,50 300,00 0,00 0,00 0,00 679.401,74 0,00 2.792,77 753.840,62 634.426,12 
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11 769 

ХРВАТСКА 

ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА 1990  

750,00 10.860,56 900,60 0,00 0,00 0,00 581.726,99 0,00 102,52 594.340,67 525.378,07 

12 877 НАША СТРАНКА 8.291,00 51.053,37 3.300,00 0,00 0,00 2.304,00 505.688,83 0,00 1.180,48 571.817,68 180.881,92 

13 1718 
НАРОДНИ 

ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 
19.373,00 5.664,00 1.500,00 0,00 0,00 6.021,00 469.757,00 0,00 0,00 502.315,00 60.156,00 

14 1 

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧ

КА ПАТРИОТСКА 

СТРАНКА-СЕФЕР 

ХАЛИЛОВИЋ 

20.893,81 0,00 0,00 0,00 0,00 17.644,52 449.868,82 0,00 8.849,28 497.256,43 41.143,93 

15 882 

СТРАНКА 

ДЕМОКРАТСКЕ 

АКТИВНОСТИ  

0,00 34.546,98 10.100,00 0,00 0,00 22.127,55 394.274,77 0,00 0,00 461.049,30 65.545,41 

16 4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
10.213,00 10.242,10 7.900,00 0,08 0,00 0,00 372.785,16 0,00 0,00 401.140,34 298.115,70 

17 1701 

ЛАБУРИСТИЧКА 

СТРАНКА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

4.594,30 90.160,20 500,00 4,48 0,00 9.196,00 256.745,98 0,00 0,00 361.200,96 10.354,02 

18 1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 41.422,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.395,06 0,00 53.748,07 329.565,13 21.393,29 

19 2321 
ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 
11.187,68 119.702,45 68.950,00 0,00 0,00 16.297,00 0,00 0,00 0,00 216.137,13 9.695,44 

20 2317 Политичка организација 

НАРОД И ПРАВДА 
26.740,00 138.219,99 11.148,00 0,00 0,00 0,00 28.416,35 0,00 0,00 204.524,34 11.462,00 

21 2328 

НЕЗАВИСНА 

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧ

КА ЛИСТА 

0,00 123.295,00 50.250,00 0,00 0,00 0,00 27.514,59 0,00 0,00 201.059,59 11.187,88 

22 502 НАРОДНА СТРАНКА 

РАДОМ ЗА БОЉИТАК 
0,00 3.077,34 0,00 2,48 0,00 8.704,75 187.470,50 0,00 830,96 200.086,03 157.835,49 

23 36 

БОСС - БОСАНСКА 

СТРАНКА-МИРНЕС 

АЈАНОВИЋ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.152,51 0,00 166,40 178.318,91 1.611,29 

24 2320 
ПЛАТФОРМА ЗА 

ПРОГРЕС 
11.631,32 39.454,24 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.525,48 152.311,04 63.138,21 

25 1694 НАПРЕДНА СРПСКА-НС 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.066,59 0,00 0,00 150.586,59 3.932,86 

26 513 
СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА / 

УМИРОВЉЕНИКА БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

88.088,30 3.460,00 850,00 0,00 0,00 650,00 50.740,64 154,00 2.693,45 146.636,39 23.421,68 

27 2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 14.881,31 83.454,35 41.470,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,70 140.406,36 148.031,49 
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28 1728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.891,42 0,00 0,00 139.891,42 9.620,10 

29 1190 СТРАНКА ДИЈАСПОРЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.280,16 0,00 0,00 119.440,16 0,00 

30 734 

ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.842,11 0,00 4.577,09 101.419,20 143.044,80 

31 16 

СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.414,00 100.414,00 14.662,00 

32 1872 
ПОКРЕТ УСПЈЕШНА 

СРПСКА 
0,00 17.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.668,29 0,00 0,00 88.196,29 6.261,54 

33 1200 
СРПСКА НАПРЕДНА 

СТРАНКА 
0,00 39.150,00 6.000,00 0,00 0,00 1.206,85 21.368,01 0,00 8.938,75 76.663,61 53.715,00 

34 1882 
ТУЗЛАНСКА 

АЛТЕРНАТИВА 
13.067,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.798,94 0,00 0,00 74.866,01 8,53 

35 1270 

ХРВАТСКА СЕЉАЧКА 

СТРАНКА СТЈЕПАНА 

РАДИЋА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.278,20 0,00 700,00 72.978,20 0,00 

36 2311 

ПРВА СРПСКА 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 

166,00 43.840,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 16.807,06 0,00 0,00 69.813,06 0,00 

37 2072 ГРАЂАНСКИ САВЕЗ (ГС) 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.303,68 0,00 113,52 55.565,20 51.005,05 

38 1989 

УНИЈА 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

БХ УСД БХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.542,60 0,00 0,00 53.542,60 1.000,00 

39 1730 

СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА др ВОЈИСЛАВ 

ШЕШЕЉ 

832,00 8.664,76 1.000,00 0,00 0,00 1.950,00 24.815,38 0,00 16.000,00 53.262,14 42.975,52 

40 5 

ХРВАТСКА КРШЋАНСКА 

ДЕМОКРАТСКА УНИЈА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ-

ХКДУ БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 1.200,00 51.985,83 0,00 0,00 53.186,24 82,43 

41 2323 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.060,00 51.060,00 0,00 

42 1264 НАПРЕДНА СРПСКА 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 19.934,30 0,00 0,00 45.334,30 0,00 

43 279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 

ПЕНЗИОНЕРА 
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.228,85 0,00 0,00 41.428,85 12.942,34 
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44 28 

ДЕМОКРАТСКА 

НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА 

БИХ-КРАЈИШКА 

СТРАНКА 

0,00 4.989,20 500,00 0,00 0,00 0,00 32.446,97 0,00 0,00 37.936,17 29.761,90 

45 1705 

ХРВАТСКА 

РЕПУБЛИКАНСКА 

СТРАНКА 

70,00 31.580,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32.450,00 14.000,00 

46 1699 

ПРВА БОСАНСКО-

ХЕРЦЕГОВАЧКА 

СТРАНКА 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 4.900,00 15.472,00 0,00 10.000,00 30.872,00 23.311,00 

47 455 

ЛИБЕРАЛНО 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА БИХ 

160,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.006,08 24.966,89 0,00 3,12 30.136,09 115.978,88 

48 2329 САВЕЗ ОСТАНАК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.655,00 0,00 0,00 28.655,00 19.160,00 

49 1714 
ХРВАТСКИ САВЕЗ ХКДУ 

- ХРАСТ 
0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 28.557,78 0,00 0,00 28.557,82 12.994,53 

50 866 

*СТРАНКА УДРУЖЕНИХ 

НЕЗАВИСНИХ 

ДЕМОКРАТА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ15 

0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.941,30 0,00 1,30 28.342,60 0,00 

51 1971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 10.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.332,61 0,00 812,61 26.435,22 0,00 

52 2322 
ЖУПАНИЈСКА 

НЕОВИСНА ЛИСТА 
0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,07 23.550,07 0,00 

53 2325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 20.030,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,53 0,00 0,00 22.258,53 0,00 

54 1188 ПОСАВСКА СТРАНКА 0,00 391,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20.069,86 0,00 9,73 20.470,76 1.883,43 

55 2327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.020,00 20.020,00 0,00 

56 2010 Хрватска сељачка странка  

Браћа Радић БД БиХ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.548,39 0,00 0,00 19.548,39 0,00 

57 366 ХРВАТСКА СТРАНКА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
0,00 3.300,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 15.040,40 0,00 0,00 19.340,40 18.386,55 

58 73 СЕЉАЧКА СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.747,52 0,00 0,00 17.747,52 18.015,66 

59 879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
0,00 14.020,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2.580,09 0,00 0,00 17.200,09 39.751,00 

60 1706 
САВЕЗ ЗА НОВУ 

ПОЛИТИКУ 
0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.010,68 0,00 95,00 17.105,68 30.813,20 

                                           
15 Странка брисана из судског регистра 
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61 2018 
ХРВАТСКА ЛИСТА ЗА 

ЛИВНО 
0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 3.206,00 0,00 0,00 16.806,00 11.400,00 

62 1179 САВЕЗ ЗА 

ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ 
0,00 14.823,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 16.073,00 14.250,46 

63 1703 
ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА 

ЛИСТА 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.138,00 0,00 5,14 15.143,14 0,00 

64 1178 

ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА ДР. АНТЕ 

СТАРЧЕВИЋ БИХ 

0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 2.000,00 14.830,00 0,00 

65 20 

ГРАЂАНСКА 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА БиХ 

0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.470,68 0,00 0,00 14.670,68 0,00 

66 49 

ЗАВИЧАЈНИ  

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ - 

МИЛЕ МАРЧЕТА 

100,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 3.000,00 

67 1711 ДЕМОКРАТСКА 

ОБИТЕЉСКА СТРАНКА 
160,00 0,00 350,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 10.100,00 11.110,00 10.100,00 

68 2319 
БОСАНСКА НАРОДНА 

СТРАНКА 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00 11.050,00 0,00 

69 2044 НЕЗАВИСНА ЛИСТА 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.504,00 0,00 0,00 10.528,00 0,00 

70 1723 

СОЦИЈАЛ 

ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ 

БиХ 

0,00 10.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020,00 0,00 

71 2291 
НОВИ БОШЊАЧКИ 

ПОКРЕТ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

72 2324 

ПЕНЗИОНЕРСКА 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 

500,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 573,36 

73 17 
ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА БиХ 
105,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598,00 0,00 0,00 8.703,00 0,00 

74 26 СТРАНКА СПАС 0,00 0,00 5.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 6.715,00 1.572,00 

75 1709 
СТРАНКА ЗА БОЉЕ 

ГОРАЖДЕ 
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,12 0,00 0,00 6.127,12 600,00 

76 2313 ПОКРЕТ МОСТ 21 40,00 3.607,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838,00 5.885,00 1.878,00 

77 1804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957,30 5.577,30 2.027,53 

78 3 СТРАНКА ЗА СРЕДЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 4.748,00 0,00 0,00 5.324,00 120,25 

79 2316 БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ 211,66 107,57 4.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.318,23 0,00 
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80 1950 

БРЧАНСКИ 

ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ16 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516,13 0,00 0,00 4.516,13 12.892,63 

81 1256 

НАПРЕДНА 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,20 4.447,20 0,00 

82 1254 НОВИ ПОКРЕТ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.101,60 0,00 0,00 4.101,60 30.071,00 

83 1986 СЛОБОДНА СРПСКА 0,00 0,00 3.768,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768,48 0,00 

84 724 ПОКРЕТ ЗА ТРЕБИЊЕ 1.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 2.042,14 0,00 0,00 3.560,14 0,00 

85 521 

ХРВАТСКА 

ДЕМОКРАТСКА УНИЈА 

БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 3.346,00 0,00 0,00 3.346,14 114.555,87 

86 2062 
СПАС, НЕЗАВИСНИХ 

ЛИСТА ДОБОЈ 
0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 

87 2292 
ПРВА МОСТАРСКА 

ПАРТИЈА 
216,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316,00 0,00 

88 1015 

КЛАДУШКА СТРАНКА 

ПРИВРЕДНОГ 

ПРОСПЕРИТЕТА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,85 0,00 0,00 2.142,85 1.039,80 

89 1776 ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА-ПРАВАШИ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992,00 1.992,00 0,00 

90 2078 

ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА 

СТРАНКА-ЧАПЉИНА У 

СРЦУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 

91 1290 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА 

СТРАНКА (ХСС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 

92 1919 ПОКРЕТ ЗА БОЉЕ БРЧКО 

ЂАПО МИРСАД17 
0,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 1.972,42 

93 2097 

ХРВАТСКА СЕЉАЧКА 

СТРАНКА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0,00 555,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,00 0,00 0,00 1.626,55 0,00 

94 2418 ПОКРЕТ ЗА БИЈЕЉИНУ 0,00 300,00 1.000,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 

95 1003 НЕЗАВИСНА СТРАНКА 

ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ 
12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,66 0,00 0,00 1.619,66 0,00 

                                           
16 Странка онемогућила провођење ревизије 
17 Странка поднијела приједлог за брисање из судског регистра 



 

338 

 

96 1241 ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА ХЕРЦЕГ-БОСНЕ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 

97 1217 
СТРАНКА ЗА ОПЋИНУ 

ОЛОВО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 10,03 1.210,03 0,00 

98 2326 ХРВАТСКИ БЛОК 0,00 1.193,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,62 0,00 

99 1008 ПОКРЕТ ЗА НАШ ГРАД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,67 0,00 0,00 1.132,67 0,45 

100 2094 

АУТОХТОНА ХРВАТСКА 

СТРАНКА ПРАВА БИХ А-

ХСП БИХ 

0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 

101 2092 НОВА ПАРТИЈА  937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 

102 1252 

СНАГА ЕКОНОМСКОГ 

ПОКРЕТА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,40 0,00 0,00 666,40 1.000,00 

103 1722 СНАГА НАРОДА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,80 426,80 17.600,00 

104 1977 РАМСКА ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 0,00 392,00 0,00 

105 1247 
НЕОВИСНА ЛИСТА ¨ЗА 

КУПРЕС¨ 
0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 

106 1719 УДАР ЉЕВИЦЕ 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 

107 77 ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА ФЕДЕРАЛИСТА 
230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,84 240,84 0,00 

108 732 СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,62 0,00 0,00 158,62 4.214,61 

109 1291 РЕФОРМСКА СТРАНКА 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 54,00 

110 2419 
САВЕЗ КОМУНИСТА 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 

111 69 

СРПСКИ ПОКРЕТ 

ОБНОВЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

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

112 1272 ЛИСТА ЗА БУГОЈНО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 996 

ЕКОЛОШКА 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.879,75 

114 2004 ЈЕДИНСТВЕНА 

НАПРЕДНА СТРАНКА 
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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115 2020 НАРОДНА СТРАНКА  ЗА 

ГРАХОВО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

116 1004 НОВА СНАГА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117 32 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА ИНВАЛИДА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.238,00 

118 1269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 1250 

СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ 

СИГУРНОСТИ СРПСКИХ 

БОРАЦА 

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

120 1257 

ХРВАТСКА ЧИСТА 

СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

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

121 2293 

НОВА АЛТЕРНАТИВА  

СТРАНКА РАДА И 

РАЗВОЈА 

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

122 761 

НЕЗАВИСНА 

ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 

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

123 1262 

ПРИВРЕДНИ НАРОДНИ 

ПОКРЕТ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

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

124 1271 
СТРАНКА МЛАДИХ ЗА 

ПРОМЈЕНЕ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125 408 УЈЕДИЊЕНА ХРВАТСКА 

СТРАНКА ПРАВА БиХ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

126 725 
ПАРТИЈА ПРИВРЕДНОГ 

ПРОГРЕСА 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

127 762 
БХ СЛОБОДНИ 

ДЕМОКРАТИ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128 574 

РАДНИЧКО-

КОМУНИСТИЧКА 

ПАРТИЈА БиХ 

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

    УКУПНО 
1.969.519,84 3.816.196,33 416.941,08 271.366,60 0,00 253.741,53 20.074.852,82 154,00 514.334,64 27.317.106,84 11.305.320,19 
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