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1. УВОД
1. Законом о финансирању политичких партијa, чланом 17., утврђено је да Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна изборна комисија
БиХ) сваке године подноси извјештај о прегледаном стању финансијског пословања
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 партијa (“Службени гласник БиХ”, број 95/12 и 41/16)
успоставила Службу за ревизију финансирања политичких партијa (у даљњем тексту:
Служба за ревизију), која прегледа и контролише финансијске извјештаје које поднесу
политичке партије и обавља ревизију финансирања политичких партијa 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
10.03.2005. године, у складу са тада важећим Законом о финансирању политичких
партијa.
Накнадном измјеном Закона о финансирању политичких партијa, 2010. године,
промијењен је назив Службе за ревизију финансијског пословања у Службу за ревизију
финансирања политичких партијa.
3. Овај извјештај обухвата прегледано стање финансијског пословања политичких партијa
у 2014. години.
2. ПРАВНИ ОКВИР
4. Финансирање политичких партијa у Босни и Херцеговини је уређено:
а) Законом о финансирању политичких партијa и
б) Поглављем 15. Изборног закона Босне и Херцеговине, финансирање изборне
кампањe.
5.

У складу с одредбама члана (3) став (1) Закона о финансирању политичких партијa,
политичка странка се може финансирати из:
чланарина,
добровољних прилога правних и физичких лица,
издавачке дјелатности, продаје пропагандног материјала и организовања
партијских манифестација,
прихода од имовине у власништву политичке партије,
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 партије.
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6.

Предузеће у власништву политичке партије може да се бави само дјелатношћу
везаном за културу или издавачком дјелатношћу.

7.

Годишњи приход политичке партије остварен од имовине у власништву политичке
партије и добити од предузећа која су у власништву политичке партије не смије
прелазити 20 % износа укупног годишњег прихода партије.

8.

Политичке партије се финансирају из буџета Босне и Херцеговине у складу са
чланом 7. Закона о финансирању политичких партијa, ентитетских буџета,
кантоналних буџета и буџета Брчко Дистрикта БиХ, те буџета других јединица
локалне управе и самоуправе у складу са законом.
(1)
У складу са одредбама члана 7. Закона о финансирању политичких партијa у
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине средства се обезбјеђују за финансирање политичких партијa, односно
коалиција политичких партијa и независних кандидата заступљених у
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и парламентарних група, односно
клубова посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
Укупна средства која се издвајају за финансирање поменутих политичких субјеката
не могу да прелазе износ од 0,2 % буџета Босне и Херцеговине у календарској
години.
Политичким партијaма, односно коалицијама политичких партијa средства се
расподјељују на начин да се:
30 % средстава дијели једнако свим политичким партијама, односно
коалицијама политичких партија које су освојиле мандате,
- 60 % средстава дијели према броју посланичких, односно делегатских
мандата, које свака политичка партија, коалиција политичких странака, односно
независни кандидат има у тренутку додјеле мандата,
- 10 % од укупног износа распоређује парламентарним групама сразмјерно
броју посланичких, односно делегатских мјеста која припадају мање
заступљеном полу.
-

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 са спровођењем овог закона.
(1)

У Републици Српској, у складу са Закон о финансирању политичких странака из
буџета Републике, града и општине (“Службени гласник РС“, број 65/08), средства
се издвајају из буџета за:
- финансирање дијела трошкова редовног рада политичких партија, коалиција,
независних посланика, односно одборника,
- покриће дио трошкова изборне кампање политичких партија, коалиција,
независних листа и независних кандидата којима су потврђене изборне листе за
избор посланика, односно одборника и
- покриће дио трошкова рада посланичких, делегатских, односно одборничких
клубова и група.
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а)
Средства издвојена за финансирање трошкова редовног рада политичких
странака, коалиција, независних посланика, односно одборника не могу да буду
мања од 0,2 % укупних буџетских прихода из предходне године, а распоређују се на
начин:
- 20 % средстава се распоређују у једнаким износима свим политичким партијама
и коалицијама које имају посланике у скупштини и независним посланицима и
80 % се распоређује сразмјерно броју освојених мандата, које политичка
партија, коалиција, независни посланик, односно одборник има у скупштини.
б)
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.
ц)
Средства за рад посланичких, делегатских, односно одборничких клубова и
група, додјељују се ради покрића:
паушалних трошкова за рад у изборним јединицама посланика, односно
одборника,
путних трошкова у иностранство, ако организатор није Народна скупштина
Републике Српске или Савјет народа Републике Српске, односно скупштина
јединице локалне самоуправе,
трошкова набавке материјала – горива, штампе, службених гласника и
публикација,
трошкова смјештаја и исхране посланика, делегата, односно одборника, у
вријеме када се не одржавају сједнице скупштине или вијећа и
остале трошкове везане за рад посланика, делегата, односно одборника у
клубовима и групама.
(3)
Федерација Босне и Херцеговине није донијела посебан закон о финансирању
политичких партија из буџета, па средства за финансирање политичких партија и
других политичких субјеката издваја у складу са Законом о извршењу Буџета
Федерације Босне и Херцеговине, који доноси сваке године.
У складу са чланом 23. Закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2014. годину
(”Службене новине ФБиХ“, 99/13), средства су утврђена као позиција ”трансфер за
политичке партије и коалиције“ и распоређују се на кориснике Влада, по програму
утрошка утврђеном у 2014. години.
Средства намијењена за финансирање политичких субјеката Влада ће распоредити
тако да:
40 % од предвиђеног износа припада политичким субјектима који су
заступљени у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, у једнаким износима, а
60 % према броју посланика у домовима Парламента, на дан додјеле мандата.
Уколико је уговором између чланица коалиције регулисан начин расподјеле
новчаних средстава која припадају коалицији, Влада средства распоређује на основи
одредби уговора.
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(4)
Законом о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“, број: 29/04, 14/07
и 19/07) 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.
а)
Средства за предизборну кампању политичких странка обезбјеђују 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.
б)
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 странка 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.
2.1. Финансијско извјештавање политичких странака
9.

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 са одредбом из члана 12. став
(4) извјештај се подноси до 31.3. наредне године.

10. Политичке странке, у складу са одредбом члана 12. став (3) истог Закона, подносе
посебан финансијски извјештај за период изборне пропаганде на начин како је утврђено
Изборним законом Босне и Херцеговине.
11. Политичке странке и независни кандидати који учествују на изборима за органе власти
Босне и Херцеговине на свим нивоима дужни су, у складу са чланом 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине, у вријеме подношења пријаве за овјеру за
учествовање 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.
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12. Извјештаје које подносе политичке странке и независни кандидати који учествују на
изборима за органе 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 политичких
странака, кредитима, позајмицама, донацијама, олакшицама, поврату новца, осталим
материјалним трошковима и осталим изворима прихода за период извјештавања које
одреди Централна изборна комисија БиХ.
13. Политичка странка је, у складу са одредбом из члана 12. став (2) Закона о финансирању
политичких странака, обавезна у свом финансијском извјештају укључити све користи
остварене од активности субјеката који су на било који начин повезани с политичком
странком или су под њеном контролом.
14. Политичка странка дужна је јавно приказати поријекло и начин утрошка средстава
прикупљених током протекле календарске године (рачуноводствене године). Завршни
рачун и финансијски извјештај у којем се подробно наводе извори прихода, подаци о
физичким и правним лицима која су дала добровољне прилоге те подаци о намјени,
односно активностима за које су средства утрошена, јавни су документи и објављују се
на wеб-страници политичке партије.
15. Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за спровођење одредби којима се
ближе утврђују садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања.
16. Централна изборна комисија БиХ је донијела два подзаконска акта, којима је утврдила
садржај, форму, начин и друге детаље финансијског извјештавања:
а) Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких партија1 и
б) Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких
партија2.
17. Централна изборна комисија БиХ је донијела Правилник о административним
процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких
партија3, којим је прописала процедуре по којима се врши преглед, контрола и
ревизија финансијских извјештаја политичких странака, у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
2.2. Финансијска контрола политичких партија
18. Преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја, које поднесу политичке
партије, обавља Служба за ревизију финансирања политичких партија.
“ Службени гласник БиХ“, број 96/13, који је ступио на снагу дана, 18.12.2013. године, када је стављен ван
снаге Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких партија (“Службени гласник БиХ”,
број 61/06).
2
(“Службени гласник БиХ“, број 96/13), који је ступио на снагу дана, 18.12.2013. године, када је стављен ван
снаге Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких субјеката
(“Службени гласник БиХ”, број 61/06).
3
“Службени гласник БиХ“, број 103/08.
1
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19. Ревизија финансијских извјештаја политичке партије, у складу са чланом 10. став (2)
Закона о финансирању политичких партија укључује извјештаје сједишта странке и
најмање двије ниже организационе цјелине које одабере Служба за ревизију.
20. Служба за ревизију прикупља ревизијске доказе, које прегледа, оцјењује и изводи
закључке, на основи којих ревизор припрема прелиминарни извјештај ревизије са
налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању политичке странке у складу са
законом.
21. У случају да Служба за ревизију сматра да треба да обави детаљнији финансијски
преглед како би се утврдило да ли се политичка партија финансирала у складу са
законом, Служби за ревизију се омогућава приступ просторијама странке.
22. 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.
23. Прелиминарни извјештај ревизије, са налазима и мишљењем ревизора, доставља се
политичкој партији на очитовање.
24. Политичка партија се у року од десет дана, од дана пријема прелиминарног
извјештаја ревизије, може да очитује о налазима ревизије, или да у складу са чланом 14.
став (3) Закона о финансирању политичких странака отклони недостатке у извјештају и
повреде закона које су отклоњиве. Партија уз очитовање може да достави додатне доказе
којима оспорава налазе ревизије из прелиминарног извјештаја ревизије или доставити
доказе које ревизорима није предочила у вријеме обављања ревизије.
25. Након што се политичка партија 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 да мишљењем ревизора о
поступању партије у складу са Законом о финансирању политичких партија и
Поглављем 15. Изборног закона Босне и Херцеговине.
26. Ако политичка партија на основи 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 партија отклонила.
27. Ако након издавања и доставе политичкој партији прелиминарног писменог
извјештаја о ревизији политичка партија не уложи приговор, ревизор издаје коначан
извјештај с мишљењем ревизора о томе да ли се политичка партија финансирала у
складу с овим законом.
28. У коначном извјештају ревизије наводе се називи организационих дијелова
политичке партије у којима је обављена ревизија.
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3. АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ
29. Централна изборна комисија БиХ је од 31. марта 2015. године, до када су политичке
партије биле обавезне поднијети годишњи финансијски извјештаја за 2014. годину,
до 08. августа 2016. године, када је окончан поступак ревизије и издавања коначних
ревизијских извјештај, предузела низ активности којима је провјеравана законитост
финансирања политичких партија:
извршила пријем финансијских извјештаја политичких партија за 2014.
годину,
успоставила евиденцију о поднесеним финансијским извјештајима, за јавност
сачинила информацију о изворима финансирања политичких партија, коју је скупа
са извјештајима политичких партија дала на увид јавности, путем wеб-странице
Централне изборне комисије БиХ,
обавијестила политичке партије, код којих су утврђени недостаци у
финансијском извјештају, како би у складу са одредбама члана 14. став (3) Закона о
финансирању политичких партија добровољно отклониле уочене недостатке, ако су
они отклоњиви,
прикупила податке о средствима која су из буџета свих нивоа власти у БиХ и
исплаћена политичким субјектима, сачинила информацију о финансирању
политичких партија 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 њховом власништву, на кориштење политичким
партијама,
прикупила податке о трансакцијским рачунима политичких партија из
Јединственог регистра трансакцијских рачуна код Централне банке БиХ,
извршила преглед, контролу и ревизију финансијских извјештаја за 118
политичких партија,
извршила ревизију на терену у просторијама 21 политичке партије,
ревизијске извјештаје са налазима ревизије и мишљењем ревизора о
финансирању политичких партија у складу са законом дала на увид јавности, путем
своје wеб-странице и
ревизијска мишљења, у складу са чланом 10. став (7) Закона о финансирању
политичких партија дала на објаву у Службеном гласнику БиХ.
30. Централна изборна комисија БиХ је у складу са Изборним законом БиХ и Законом о
финансирању политичких партија извршила пријем и контролу финансијских
извјештаја политичких партија који су учествовали на Општим изборима 2014.
године (предизборни и постизборних 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
wеб-странице дала на увид јавности, скупа са постизборним финансијским
извјештајима политичких субјеката.
31. За финансирање изборне кампање у складу с чланом 15.10 Изборног закона БиХ
политички субјекти у оквиру законом прописаног лимита могли су да потроше
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59.514.223,43 КМ, од чега политичке партије 54.370.031,43 КМ и независни
кандидати 5.144.192 КМ.
32. Политичке партије су исказале трошкове изборне кампање у износу од 8.632.256,35
КМ, чија структура је приказана у табели и графикону који слиједе:

Трошкови штампања плаката

Износ
трошкова
1.162.734,38

Структура
трошкова
13,47 %

Трошкови плакатирања

1.008.647,78

11,68 %

3.036.364,45

35,17 %

897.621,98

10,40 %

758.362,94

8,79 %

1.768.524,82

20,49 %

8.632.256,35

100,00%

Врста трошка

Трошкови штампања предизборних
огласа, прогласа, саопштења и сл. у
јавним гласилима
Трошкови организације и одржавања
предизборних скупова
Трошкови штампања, умножавања и
слања предизборног материјала бирачима
Остали трошкови пропаганде
УКУПНО

Табела 1. Износ трошкова изборне кампање за Опште изборе 2014. Године

Графикон 1. Структура трошкова изборне кампање за Опште изборе 2014. године

33. За финансирање трошкова изборне кампање, за изборе који су проведени 2006.,
2008., 2010., 2012. и 2014. године, политичке партије су утрошиле средства у износу
од 42.443.162,60 КМ.
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34. За финансирање изборне кампање за Опште изборе 2006. године политичке партије
су утрошиле средства у износу од 8.236.564,58 КМ, финансирање кампање за
Локалне изборе 2010. године 8.156.606,92 КМ, финансирање Општих избора 2010.
године 10.423.425,31 КМ, финансирање Локалних избора 2012. године 6.994.309,42
КМ и финансирање кампање за Опште изборе 2014. године утрошено је 8.632.256,35
КМ.

Графикон 2. Упоредни преглед трошкова изборне кампање у периоду 2006–2014. година

Графикон 3. Тренд трошкова изборне кампање у периоду 2006–2014. године

35. На основи финансијских извјештаја које су поднијеле политичке партије, Централна
изборна комисија БиХ је утврдила да су се политичке партије у 2014. години
финансирале из сљедећих извора: чланарина у проценту од 6,75 %, прилога
физичких лица у проценту 14,39 %, прилога правних лица у проценту 4,08 %,
прихода од имовине политичких партија у проценту 2,66 %, прихода од поклона и
13

услуга што их странка није имала обавезу платити у проценту 1,03 %, прихода из
буџета у проценту 70,14 % и осталих прихода у проценту 0,89 % од укупно
остварених прихода, те из кредитног задужења у проценту 0,05% у односу на укупне
изворе финансирања, као што је приказано у наредној табели и графикону:
(1)

Приходи

Износ

Структура

Чланарина

1.832.366,89 KM

6,75 %

Прилози физичких лица

3.904.643,93 KM

14,39 %

Прилози правних лица

1.107.753,93 KM

4,08 %

721.601,99 KM

2,66 %

14.600,25 KM

0,05 %

279.683,50 KM

1,03 %

19.026.6507 KM

70,14 %

0,00 KM

0,00 %

240.819,52 KM

0,89 %

27.128.119,73 KM

99,95 %

13.004,00 KM

0,05 %

27.141.123,73 KM

100,0 %

Приходи од имовине политичких
странака
Добит од правних лица у власништву
странке
Приходи од поклона и услуга што их
странка није имала обавезу платити
Приходи из буџета
Приходи од издав. дјелатности,
продаје проп.
материјала и организ.
страначких манифестација
Остали приходи
Укупан приход
(1)

Кредитно задужење

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Табела 2. Укупни извори финансирања политичких партија у 2014. години
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1%
0%

0%
7%
14%

3%
4%

0%
70%

1%

Графикон 4. Структура финансирања политичких партија у 2014. години

36. Централна изборна комисија БиХ је прикупила податке и утврдила да су у 2014.
години из буџета са свих нивоа у Босни и Херцеговини политичким субјектима
планирана издвајања из буџета у износу од 18.674.869,81 КМ, а исплаћена су у
проценту од 95,60 % и износе 17.852.327,66 КМ КМ, као што је приказано у табели
и на графикону који слиједе:
Буџет / ниво власти

Износ уплаћених
средства

Структура
финансирања

Буџети опћина / општина

5.272.582,44 KM

29,53 %

Буџети градова

1.581.587,89 KM

8,86 %

200.000,00 KM

1,12 %

Буџети кантона / жупанија

3.856.403,97 KM

21,60 %

Буџет Федерације БиХ

2.920.671,00 KM

19,96 %

Буџет Републике Српске

3.099.999,96 KM

17,36 %

570.836,10 KM

3,20 %

350.246,30 KM

1,96 %

Брчко Дистрикт БиХ

Буџет БиХ (исплаћено политичким
партијама)
Буџет БиХ (утрошено за рад
клубова)
УКУПНО

17.852.327,66 KM

100,00 %

Табела 3. Буџетска издвајања за политичке субјекте у 2014. години

15

Општина / Općina

5%
17%

30%

Град / Grad
БД / BD

16%

9%
22%

Кантон / Kanton
ЕнтитетФБиХ /
EntitetFBiH
ЕнтитетРС /
EntitetRS

1%

Држава / Država

Графикон 5. Структура буџетских издвајања за политичке субјекте у 2014. години
37. У

периоду од 2004. до 2014. године из буџета свих нивоа власти политичким
субјектима су исплаћена средства у износу од 209.466.240,52 КМ. Упоредбом
годишних издвајања, почев од 2004. године, евидентан је тренд раста све до 2008.
године. У 2009. години забиљежен је пад издвојених средстава од 16,61 % у односу
на 2008. годину, док су у 2010. години буџетска издвајања политичким странкама
поново порасла и то за 12,66 % у односу на 2009. годину. У периоду од 2011. до 2013.
године буџетска издвајања опадају и то: у 2011. години за 10,31 %, у 2012. години
1,26 % и у 2013. години за 12,27 %, да би у 2014. години забиљежила пораст од 3,27
% у односу на претходну годину, што се види на графикону и табели у наставку:
25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
Series1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Series10 13.182. 15.369. 19.383. 21.050. 23.681. 19.748. 22.249. 19.956. 19.704. 17.286. 17.852.

Графикон 6. Приказ прихода које су политичке партије оствариле из буџета у периоду 2004–2014.
год.
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Нивo влaсти

Срeдствa
уплaћeнa
2004. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2005. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2006. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2007. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2008. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2009. гoдинe

Sredstva
uplaćena
2010. godine

Срeдствa
уплaћeнa
2011. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2012. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2013. гoдинe

Срeдствa
уплaћeнa
2014. гoдинe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.730.249,74

7.669.036,83

8.900.882,54

7.454.532,70

7.214.768,57

7.122.137,42

6.229.455,49

5.492.157,57

5.272.582,44

5.630.813,48

6.730.835,38
698.246,35

1.357.507,05

1.663.647,62

1.083.734,51

1.029.416,21

941.314,92

1.402.492,01

748.614,91

1.581.587,89

199.999,94

199.999,94

199.999,82

259.999,69

200.000,00

200.000,00

200.000,00

254.285,66

200.000,00

200.000,00

3.437.929,78

4.412.153,93

4.184.131,09

5.167.777,45

4.404.391,86

4.585.981,41

4.386.311,72

4.189.296,29

3.349.455,22

3.856.403,97

Ooпштинe
Грaдoви
Брчкo Дистрикт БиХ
3.076.024,50

Кaнтoни
Фeдeрaциja БиХ

1.500.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.291.998,00

5.000.000,00

3.475.152,50

3.500.000,00

3.450.643,00

2.920.671,00

Рeпубликa Српскa

2.883.227,09

2.824.970,44

3.190.000,00

4.190.000,00

4.200.000,00

3.340.000,00

3.200.000,00

3.200.001,00

3.500.000,00

3.100.001,00

3.099.999,96

92.792,18

175.783,58

152.588,48

188.090,00

192.836,45

440.811,00

453.560,00

292.005,28

285.693,80

571.590,10

350.246,30

261.910,00

296.730,29

533.439,62

565.316,00

339.214,57

343.569,21

374.407,67

570.836,10

Држaвa
БиХ

Уплaћeнo
стрaнкaмa
Утрoшeнo
зa рaд
клубoвa

UKUPNO:
Пoрaст /смaњeњe
уплaћeних срeдстaвa
у oднoсу нa
прeтхoдну гoдину

np

np

np

13.182.857,25

15.369.519,12

19.383.238,44

21.050.674,79

23.681.874,04

19.748.907,69

22.249.042,19

19.956.137,41

19.704.792,46

17.286.869,47

17.852.327,66

u KM

2.186.661,87

4.013.719,32

1.667.436,35

2.631.199,25

-3.932.966,35

2.500.134,50

-2.292.904,78

-251.344,95

-2.417.922,99

565.458,19

%

16,59%

26,11%

8,60%

12,50%

-16,61%

12,66%

-10,31%

-1,26%

-12,27%

Табела 4. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким партијама по нивоима власти у периоду 2004–2014. године.

3,27%

38. У оквиру буџетских средстава издвојених политичким партијама у 2014. години,
из буџета у Федерацији БиХ су издвојена средства у износу од 11.943.272,23 КМ
или 66,90%, из буџета Републике Српске 4.787.973,03 КМ или 26,82%, из буџета
Брчко Дистрикта БиХ 200.000,00 КМ или 1,12%, док су из буџета Босне и
Херцеговине издвојена средства у износу од 921.082,40 КМ или 5,16% од
укупног износа буџетских средстава.

Р/Б
1

Буџет / ниво власти
2

I

Федерација БиХ

1
2
3
4
II
1
2
3
III
IV

Општине
Градови
Кантони
Буџет ФБиХ
Република Српска
Општине
Градови
Буџет РС
Брчко Дистрикт БиХ
Државни ниво БиХ
УКУПНО:

Износ уплаћених
средства

Структура
финансирања

3
11.943.272,23

4
66,90 %

4.261.711,31
904.485,95
3.856.403,97
2.920.671,00
4.787.973,03
1.010.871,13
677.101,94
3.099.999,96
200.000,00
921.082,40

35,68 %
7,57 %
32,29 %
24,45 %
26,82 %
21,11 %
14,14 %
64,75 %
1,12 %
5,16 %

17.852.327,66

100,00 %

Табела 5. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким партијама по
нивоима власти (државни ниво, ентитетски нивои и Брчко Дистрикт БиХ.
39. Из буџета општина у Федерацији БиХ политичким субјектима у 2014. години
исплаћена су средства у износу 4.262.711,31 КМ, док су из буџета општина у
Републици Српској исплаћена средства у износу 1.010.871,13 КМ.
40. Из буџета градова у Федерацији БиХ политичким субјектима исплаћена су
средства у износу 904.485,95 КМ, док је из градова у Републици Српској
политичким субјектима износ 677.101,94 КМ.
41. Из буџета кантона у Федерацији БиХ политичким субјектима у 2014. години
исплаћена су средства у износу 3.856.403,97 КМ.
42. Централна изборна комисија БиХ је у оквиру својих надлежности и овлашћења,
у складу с одредбом члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких
партија, члана 115. став (1) Закона о управном поступку (”Службени гласник
БиХ“, број: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), те члана 18. Пословника
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (”Службени гласник БиХ“,
број: 50/07, 33/09, 24/13 и 32/14) донијела закључак о покретању поступка
против 42 политичке партије и то: против 29 политичких партија због основане
сумње да су прекршиле одредбе Закона о финансирању политичких партија,
међу којима је шест партија прекршило и одредбе поглавља 15 Изборног закона
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БиХ (финансирање кампање) и тринаест политичких партија које су ускратиле
приступ својим просторијама ради обављања ревизије.
43.
Централна изборна комисија БиХ је донијела закључак да се о основаној сумњи
да је пет политичких партија прекршило одредбе закона који нису у њеној надлежности
обавијесте надлежни органи за спровођење закона.
4. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ
44.
Служба за ревизију финансирања политичких партија на основи члана 10.
Закона о финансирању политичких партија, а у вези са чланом 2. Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских
извјештаја политичких партија извршила је преглед, контролу и ревизију годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину 118 политичких партија и постизборног
финансијског извјештаја политичких странака које су учествовале на Општим
изборима 2014. године.
45.
Код 97 политичких странака издати су извјештаји о прегледу годишњег
финансијског извјештаја са налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању
политичких партија у складу са законом. Код 21 политичке партије извршена је
ревизија у просторијама партија, па су издати извјештаји о ревизији годишњег
финансијског извјештаја и постизборног финансијског извјештаја – Општи избору
2014. године.
46.
Тринаест политичких партија је ускратило приступ својим просторијама ради
обављања ревизије њиховог финансијског пословања у 2014. години.
47.
Прегледом, контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких
партија за 2014. годину, утврђено је сљедеће:
код 33 политичке партије није утврђено кршење одредаба Закона о финансирању
политичких странака,
код 32 политичке партије утврђено је кршење одредаба члана 11. и члана 12.
Закона о финансирању политичких партија, односно кршење рачуноводствених
прописа, невођење или погрешно вођење евиденција о приходима и расходима, грешке
у попуњавању финансијских извјештаја и достављање извјештаја након законом
прописаног рока,
код 24 политичке партије утврђени су мањи прекршаји (непријављивање
неновчаних донација мале вриједности, неиздавање потврда о примљеним чланаринама
и прилозима у малим износима и њиховом неуплаћивање на трансакцијски рачун
централе политичке партије,
код 29 политичких партија утврђено је кршење одредаба Закона о финансирању
политичких партија за која су Законом о финансирању политичких партија прописане
новчане санкције. Истовремено шест политичких партија је прекршило и одредбе
поглавља 15 Изборног закона БиХ (финансирање кампање).
48.
Политичке партије су кршиле одредбе Закона о финансирању политичких
партија на начин:
финансијска средства обезбјеђена за финансирање политичких партија,
углавном средства из буџета, нису користиле искључиво за остваривање циљева
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утврђених својим програмом и статутом, чиме су прекршиле одредбе члана 4. став (1)
Закона о финансирању политичких партија,
политичке партије нису водиле евиденцију о пријему чланарина и добровољних
прилога, те нису издавале потврде о пријему чланарина и добровољних прилога, чиме
су прекршиле одредбе члана 5. став (4) Закона,
средства од чланарина и добровољних прилога, која су примана у готовини, нису
уплаћивана на трансакцијски рачун политичке партије, иако је Законом о финансирању
прописано да овлаштено лице у политичкој партији уплаћује чланарину и добровољне
прилоге непосредно на трансакцијски рачун централе политичке партије најкасније у
року од 10 дана од дана пријема уплате, чиме су прекршиле одредбе члана 5. став (4) и
члана 6. став (2) Закона,
једна политичка партија је остварила прилог изнад лимита утврђеног чланом 6.
став (3) Закона,
знатан број партија, супротно одредбама члана 8. Закона, финансирао се из
забрањених извора, на начин што су оствариле приход од јавних установа, примиле
донације од удужења и непрофитних организација које су финансиране јавним
средствима, примиле донације од приватних предузећа која су с органима извршне
власти склопила уговоре о јавним набавкама чија вриједност прелази 10.000,00 КМ,
оствариле приход од имовине која није у њиховом власништву,
пет политичких партија није поднијело постизборни финансијски извјештај,
чиме су прекршиле одредбе члана 15.1 Изборног закона БиХ и
једна политичка партија је прекорачила лимит на трошкове изборне кампање
прописан чланом 15.10 Изборног закона БиХ.
У прилогу су дати налази из ревизијских извјештаја политичких партија.
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
49. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с одредбама члана 14. став (2) Закона
о финансирању политичких партија, надлежна за провођење одредби Закона о
финансирању политичких партија.
50. У случају да политичка партија не поступи према одредбама овог закона, Централна
изборна комисија БиХ надлежна је за изрицање новчане казне у складу с овим
законом и Изборним законом БиХ.
51. У складу са одредбом члана 14. став (4) Закона о финансирању политичких партија
сваку сумњу о кривичном дјелу које се може довести у везу са финансирањем
политичких странака и финансирањем изборне кампање Централна изборна
комисија БиХ обавезна је пријавити надлежном тужилаштву и другим органима
надлежним за спровођење закона.
52. У вези са финансијским извјештајима политичких партија за 2014. годину,
Централна изборна комисија БиХ је провела све активности које су прописане
одредбама Закона о финансирању политичких партија и одредбама поглавља 15
Изборног закона БиХ, те одредбама Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија, Правилника о предизборним и постизборним
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финансијским извјештајима политичких субјеката и одредбама Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских
извјештаја политичких партија, које се могу груписати на сљедећи начин: пријем
финансијских извјештаја политичких партија (предизборних извјештаја,
постизборних извјештаја и годишњих финансијских извјештаја), прикупљање
података о средствима која су из буџета свих нивоа исплаћена политичким
субјектима, прикупљање ревизијских доказа, како од политичких партија, тако и из
екстерних извора (органа власти, Централне банке БиХ, пословних банака, правних
и физичких лица која су донатори или пословни партнери политичких партија,
судова и сл.) контрола трошкова изборне кампање за Опће изборе 2014. године,
контрола и ревизија финансијских извјештаја политичких партија, издавање
ревизијских извјештаја са налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању
политичких партија у складу с одредбама Закона о финансирању политичких
партија, покретање поступка утврђивања одговорности и санкционирања
политичких партија за које постоји оснивана сумња да су прекршиле Закон о
финансирању политичких партија, обавјештавање органа надлежних за спровођење
закона који нису у надлежности Централне изборне комисије БиХ и остале
активности.
53. Централна изборна комисија БиХ је, путем своје официјелне wеб-странице, дала на
увид јавности бројне информације и извјештаје о изворима финансирања
политичких партија, податке о износу трошкова изборне кампање и њеном
финансирању, податке о средствима која су политичким странкама исплаћена из
буџета свих нивоа власти у периоду од 2004. до 2014. године, скениране дијелове
извјештаја политичких партија, извјештаје ревизије свих политичких партија, с
налазима и мишљењем ревизора о финансирању политичких партија у складу са
Законом о финансирању политичких партија.

6. ПРЕПОРУКЕ
54. На основи наведеног и досадашњих стечених искустава у примјени Закона о
финансирању политичких партија, предлажемо да Парламентарна скупштина БиХ
преиспита законодавство које регулише оснивање, политичко дјеловање и
финансирање политичких партија и изборних кампања.
55. Да измјеном законодавства омогућити да се политичке партије на територији Босне
и Херцеговине региструју, дјелују и финансирају под истим условима.
56. Политичке партије имају организационе дијелове у оба ентитета и Брчко Дистрикту
БиХ, али су регистроване према ентитетским законима о политичким
организацијама, који прописују различите услове како за њихово оснивање, тако и
за њихово дјеловање.
У Федерацији БиХ политичке партије се оснивају у складу са Законом о политичким
организацијама (”Службени лист 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 Брчко Дистрикту БиХ у складу са Законом о политичким
организацијама (”Службени гласник Брчко Дистрикта“, број 12/02, 19/07 и 2/08).
57. Закон о финансирању политичких партија (“Службени гласник БиХ”, број 95/12 и
41/16) прописује да се финансирање политичких партија из ентитетских буџета,
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кантоналних буџета и буџета Брчко Дистрикта БиХ, те буџета других јединица
локалне управе и самоуправе врши у складу с ентитетским законима и законом
Брчко Дистрикта БиХ, иако Закон о финансирању политичких партија из буџета
Републике, града и општине (”Службени гласник РС“ број 65/08) и Закон о
финансирању политичких партија из буџета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине
(”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“, број: 29/04, 14/07 и 19/07) прописују
другачији начин издвајања и расподјеле буџетских средства за финансирање
политичких партија, а Федерација БиХ нема закон о финансирању политичких
партија из буџета, па средства за њихово финансирање издваја у складу са Законом
о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине, који доноси сваке године.
58. У оквиру трећег круга евалуације за Босну и Херцеговину – област Транспарентност
финансирања политичких партија, у Евалуацијском извјештају за Босну и
Херцеговину ”Транспарентност финансирања политичких партија (усвојен на 51.
Пленарној сједници ГРЕЦО-а, Стразбур, 23–27. мај 2011. године), Извјештају о
усклађености за Босну и Херцеговину ”Транспарентност финансирања политичких
партија (усвојен на 61. пленарној сједници ГРЕЦО-а, Стразбур, 14–18. октобар
2013. године), Привременом извјештају о усклађености за Босну и Херцеговину
”Транспарентност финансирања политичких партија (усвојен на 64. пленарној
сједници ГРЕЦО-а, Стразбур, 16–20. јун 2014.) и Другом привременом извјештају о
усклађености Босне и Херцеговине са препорукама ГРЕЦО-а ”Транспарентност
финансирања политичких партија” (усвојен на 68. пленарној сједници ГРЕЦО-а,
Стразбур, 15–19. јун 2015.) дато је девет препорука, од којих је досада само дио
испоштован.4
59. Важећи Закон о финансирању политичких партија не пружа адекватан оквир за
успоставу боље транпарентности финансирања политичких партија, на начин како
то захтијева ГРЕЦО, па Централна изборна комисија БиХ предлаже Парламентарној
скупштини БиХ да се настави рад интерресорне радне групе на измјенама изборног
законодавства.
60. Централна изборна комисија БиХ изражава пуну спремност да се активно укључи у
рад интерресорне радне групе, ако настави са радом, те предложи рјешења за
реализацију препорука ГРЕЦО-аa.

Број: 03-07-6-894/16
Сарајево, 18. август 2016. године

Предсједник
Др Ахмет Шантић

Извјештаји су објављени на официјелној wеб-страници Министарства безбједности БиХ,
http://www.msb.gov.ba/.
4
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Прилог бр. 1 – Налази ревизије из извјештаја о ревизији годишњих
финансијских извјештаја политичких партија за 2014. годину

1. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БиХ (Код 008)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјалдемократска партија
БиХ, финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
II Кредитно задужење код банакa
Извори финансирања (I+II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

700.946,85
168.680,50
352.608,33
642.381,03
0,00
0,00
2.982.209,50
0,00
24.799,00
4.871.625,21
0,00

Учешће у ук.
приходима %
14,39%
3,46%
7,24%
13,19%
0,00%
0,00%
61,22%
0,00%
0,51%
100,00%
0,00%

4.871.625,21

100,00%

Износ у КМ

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Социјалдемократска партија БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6.
став (2), члана 8. став (4) и став (5), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
а)
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине није у пословним књигама
евидентирала неновчане донације по основи бесплатног коришћења пословних
простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
На основи акта Општине Босанска Крупа број: 01/ИВ-058/15 од 18.05.2015.
године, утврђено је да је Општински одбор СДП БиХ користио, без накнаде,
просторије у власништву Општине Босанска Крупа, површине 31,00 м2.
Увидом у Уговор о давању на коришћење пословне просторије од 02.10.2013.
године, утврђено је да је у извјештајном периоду Општински одбор СДП БиХ Градачац
користио, без накнаде, просторије у власништву Општине Градачац, површине 56,64
м2.
Према подацима које је доставила Општина Илијаш, утврђено је да је СДП БиХ
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године користила, без накнаде, канцеларијски
простор над којим право располагања има Општина Илијаш, површине 33,8 м2.
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Увидом у Одлуку о додјели на коришћење пословних просторија без накнаде
број: 02-02-535-3/13-ВИ од 28.03.2013. године, утврђено је да је Општински одбор СДП
БиХ Јабланица користио пословни простор у власништву Општине Јабланица,
површине 21,15 м2, без накнаде.
Према подацима које је на захтјев Централне изборне комисије БиХ доставила
Општина Ново Сарајево, актом број: 01-49-1105/15 од 14.05.2015. године, СДП БиХ је
користила простор површине 102,20 м² у власништву Општине Ново Сарајево, без
плаћања накнаде.
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је коришћењем пословних простора
у власништву општина, 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 2014. годину.
Увидом у финансијску документацију утврђено је да партија није пријавила прилог
физичког лица у износу од 100,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4)
Закона о финансирању политичких странка и члана 14. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака – у даљем тексту: Правилник. Ово
физичко лице је наведени износ средстава уплатило у сврху плаћања рачуна за телефон,
а што је партија имала обавезу исказати у финансијском извјештају као прилог
физичког лица.
Странка, такође, није издала потврду о примљеном прилогу у складу са одредбама
члана 6. Правилника.
б)
Увидом у финансијску документацију Кантоналног одбора Бихаћ, утврђено је да
је прилог физичког лица у износу од 250,00 КМ умјесто на трансакцијски рачун Главног
одбора Социјалдемократске партије БиХ уплаћен на трансакцијски рачун Кантоналног
одбора, што је супротно одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких
партија.
ц)
На основи обављене ревизије финансијских извјештаја, утврђено је да је
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине примила прилоге правних лица која
су склопила уговоре о јавним набавкама радова и роба са органима извршне власти на
свим нивоима у Босни и Херцеговини чија је вриједност већа од 10.000,00 КМ, у
укупном износу од 10.700,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Главни одбор странке примио је прилог правног лица “АС“ д.о.о Јелах –Тешањ
у износу од 7.000,00 КМ. Ово правно лице је са Службом за заједничке послове
институција Босне и Херцеговине током 2014. године имало склопљен Оквирни
споразум за набавку кафе и топлих напитака, број: 01-16-11-1617-72/14 од 11.12.2014.
године, у вриједности од 131.902,60 КМ.
Општински одбор СДП БиХ Лукавац примио је прилог правног лица
“Јунузовић-копеx“ д.о.о. Лукавац у износу од 1.000,00 КМ. Служба за ревизију је
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утврдила да је ово правно лице током 2014. године имало склопљен уговор са
Министарством унутрашњих послова Тузланског кантона.
Општински одбор СДП БиХ Грачаница примио је прилог правног лица
“Пластеx“ д.о.о Грачаница у износу од 2.000,00 КМ. На основи података из уговора,
утврђено је да је правно лице “Пластеx“ д.о.о. Грачаница током 2014. године имало
склопљен уговор са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине.
Општински одбор СДП БиХ Тешањ је током 2014. године примио прилог
правног лица “Добој-путеви“ д.д. Добој-Југ у износу од 500,00 КМ. Служба за ревизију
је утврдила да је ово правно лице током 2014. године склопило уговор о извођењу
радова са Одјељењем за јавне послове Брчко Дистрикта БиХ, уговоре о санацији
локалних цеста са Опћином Добој-Југ и уговоре о реконструкцији локалних путева с
Општином Дервента.
Социјалдемократска партија БиХ, односно Општински одбор Брчко је примио
прилог правног лица д.о.о. “Цонрам“ Брчко у износу од 200,00 КМ. Према подацима
које је доставила Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ, правно лице д.о.о.
“Цонрам“ Брчко је током 2014. године давало услуге Влади Брчко Дистрикта БиХ.
д)
На основи обављене ревизије финансијских извјештаја, утврђено је да је
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине издавањем имовине у Зеници,
Варешу и Грачаници за које није доказала да посједује право власништва у 2014.
години, остварила приход у износу од 33.988,92 КМ, чиме је прекршила одредбе члана
8. став (5) Закона о финансирању политичких странка.
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине је у 2014. години од издавања
под закуп пословних просторија у Зеници, Улица Масарикова број 48, које нису у
њеном власништву, остварила приход у износу од 29.712,00 КМ.
Странка је издавањем пословног простора у Варешу, Улица Звијезда број 14, за
који не посједује релевантне доказе о власништву, остварила приходе у износу од
3.076,92 КМ.
Ревизијом је, такође, утврђено да је СДП БиХ издавањем пословних простора у
Грачаници, за који не посједује релевантне доказе о власништву, остварила приходе у
износу од 1.200,00 КМ.
е)
Увидом у пословне књиге странке утврђено је да странка није евидентирала све
приходе и трошкове у својим пословним књигама те да годишњи финансијски
извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана
11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких странака.
(1)
Ревизијом је утврђено да странка у годишњем финансијском извјештају и
пословним књигама није правилно исказала остале приходе, чиме је прекршила
одредбе члана 13. став (4) Правилника.
Партија је у финансијском извјештају исказала остале приходе у износу од 24.799,00
КМ, од чега приход Главног одбора СДП БиХ од продаје возила 22.000,00 КМ.
Ревизијом финансијског извјештаја, утврђено је да странка није водила помоћну књигу
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основних средстава, тј. да нема евиденције о појединачним вриједностима основних
средстава, па тако ни књиговодствену вриједност продатог возила.
Приликом продаје возила, странка је укупну продајну вриједност возила исказала као
приход од продаје, што је супротно рачуноводственим прописима и за резултат има
неосновано увећане остале приходе партије.
(2)
Партија у пословним књигама није правилно евидентирала приходе из буџета и
није правилно попунила финансијски извјештај, односно обрасце 3-ф (приходи из
буџета) и 3 (извори финансирања), чиме је прекршила одредбе члана 19. и члана 13.
Правилника.
У пословним књигама и финансијском извјештају који је поднијела Централној
изборној комисији Босне и Херцеговине, политичка партија није исказала приходе из
буџета Општине Брод у износу од 1.230,00 КМ.
На Захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Општина Брод је
доставила преглед уплаћених средства СДП БиХ за период од 01.01. до 31.12.2014.
године из чега је утврђено да су средства у укупном износу од 1.230,00 КМ уплаћена
на трансакцијски рачун Општинског одбора Брод, број: 5520270001461888 код Хyпо
Алпе Адриа банк.
Социјалдемократска партија БиХ је на обрасцу 3-ф финансијског извјештаја за
Општински одбор Велика Кладуша исказала приходе из буџета у износу од 1.785,70
КМ, односно мање приходе за 5.357,10 КМ.
Увидом у податке које је доставила Општина Велика Кладуша, утврђено је да су
средства уплаћена Општинском одбору СДП БиХ Велика Кладуша у износу од 7.142,80
КМ на трансакциони рачун број: 3385102200182723 код Уницредит банке.
Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала приходе Општинског одбора
СДП БиХ Горажде од чланарине у износу од 7.238,69 КМ, што је за 516,08 КМ више у
односу на остварене. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна овог одбора, утврђено
је да је странка остварила приходе од чланарина у износу од 6.722,61 КМ, што је требала
исказати у обрасцу 3.
(3)
У обрасцу 2 финансијског извјештаја (Преглед промета трансакцијских рачуна
политичке партије) партија је погрешно исказала промет остварен путем
трансакцијских рачуна Кантоналног одбора СДП БиХ Горажде и Општинског одбора
СДП БиХ Бихаћ, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Контролом извода са трансакцијског рачуна Кантоналног одбора СДП БиХ
Горажде, утврђено је да је промет улаза износио 28.374,20 КМ, односно промет излаза
24.648,24 КМ. Странка је, међутим, у обрасцу 2 исказала промет улаза у износу од
27.806,28 КМ и промет излаза у износу од 24.080,32 КМ.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна Општинског одбора СДП БиХ Бихаћ,
утврђено је да је промет улаза износио 31.727,84 КМ и промет излаза 31.619,58 КМ.
Партија је у обрасцу 2 исказала промет улаза у износу од 31.876,80 КМ, односно промет
излаза у износу од 31.768,54 КМ.
(4)
Увидом у пословне књиге кантоналних и општинских одбора чији су
финансијски извјештаји били предмет ревизије, утврђено је да странка није водила
адекватне евиденције о својим расходима.
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Тако је странка у пословним књигама Кантоналног одбора и Општинског одбора Бихаћ
трошкове електричне енергије за мјесец новембар и децембар из 2013. године
евидентирала у износима од по 450,05 КМ, колико је и платила, док рачуне за децембар
мјесец 2014. године није еведентирала у својим пословним књигама.
Такође је утврђено да су рачуни Кантоналног и Општинског одбора Горажде за
електричну енергију из 2013. године евидентирани у пословним књигама за 2014.
годину, док рачуни за мјесец децембар 2014. године нису уопште евидентирани. На
исти начин партија је евидентирала и трошкове телефонских услуга.
(5)
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине није обрачунала и платила, а
у пословним књигама и финансијском извјештају није исказала трошкове нити обавезе
по основи пореза и доприноса на средства Кантоналног и Општинског одбора Бихаћ
исплаћена физичким лицима у укупном износу износу од 11.036,50 КМ, а која имају
карактер личних примања.
Контролом је утврђено да је партија рачуне за гориво плаћала путем благајне и у
пословним књигама евидентирала као накнаде за употребу сопственог аутомобила.
С обзиром на то да је странка трошкове горива плаћала путем благајне физичким
лицима, те да у својим пословним књигама за наведене одборе нема евидентирана
транспортна средства односно властити аутомобил, наведене исплате имају карактер
личних примања на које је странка у складу са порезним прописима, била обавезна
извршити обрачун припадајућих пореза и доприноса, те по тој основи исказати
трошкове у пословним књигама и финансијском извјештају који је поднијела
Централној изборној комисији БиХ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине
Социјалдемократска партија БиХ је у сврху изборне кампање могла потрошити
3.353.474,60 КМ.
Политичка странка је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне
кампање у износу 1.361.361,57 КМ.
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2. ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА (Код 1703)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Хрватска
независна листа се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска независна листа прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 6. став (3),
члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Хрватска независна листа није сачинила програм утрошка средстава за 2014. годину, те
је финансијска средства утрошила супротно одредбама члана 4. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
Наиме, у поступку ревизије финансијских извјештаја је утврђено да је Хрватска
независна листа склопила Уговор о суфинансирању заједничке кампање за више нивое
власти у Федерацији БиХ и Босни и Херцеговини са Хрватском демократском
заједницом 1990, те је по тој основи извршила уплату средстава Хрватској демократској
заједници 1990 у износу од 6.000,00 КМ. Партија је ове трошкове исказала у обрасцу
4.2 (трошкови пропаганде) годишњег финансијског извјештаја.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да ову коалицију странака није овјерила Централна изборна комисије Босне
и Херцеговине, односно да није учествовала на Општим изборима 2014. године.
С обзиром на то да Хрватска независна листа и Хрватска демократска заједница 1990
дјелују као посебне политичке партија, а да су финансијска средства Хрватске
независне листе утрошена у сврху кампање Хрватске демократске заједнице 1990,
сматрамо да су финансијска средства Хрватске независне листе утрошена супротно
одредбама члана 4. став (1) Закона о финасирању политичких партија.
б)
Хрватска независна листа је примила прилог физичког лица у већем износу у
односу на лимит на висину прилога за 14.000,00 КМ, чиме су прекршене одредбе члана
6. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
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Одредбама члана 6. став (3) и став (5) Закона о финансирању политичких партија
прописано је да једно физичко лице у календарској години политичкој партији може
уплатити прилоге у укупном износу од 10.000,00 КМ, односно члан политичке партије
на име партије може уплатити 15.000,00 КМ, што укључује и чланарине.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна партије, утврђено је да је физичко лице Иван
Крстановић дана 02.06.2014. године странци уплатио прилог у износу од 24.000,00 КМ.
ц)
На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да
Хрватска независна листа није у пословним књигама правилно евидентирала расходе и
обавезе, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија. Хрватска независна листа није Годишњи обрачун за 2014. годину
поднијела Агенцији за финансијске информатичке и посредничке услуге, што је
супротно одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Федерације Босне и
Херцеговине. Партија је годишњи финансијски извјештај доставила након законом
прописаног рока и није обрасце годишњег финансијског извјештаја попунила у складу
са одредбама Правилника, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1)
Хрватска независна листа је годишњи финансијски извјештај за 2014. годину
доставила дана 25.04.2016. године, тј. након законом прописаног рока.
(2)
Партија није у обрасцу 1-1 (организациона структура политичке странке)
годишњег финансијског извјештаја исказала податке о својој организационој
структури, односно није исказала Општински одбор Широки Бријег, чиме је прекршила
одредбе члана 10. Правилника.
(3)
Хрватска независна листа је у обрасцу 2 (преглед промета трансакцијских
рачуна политичке партије) годишњег финансијског извјештаја погрешно исказала
податке о промету оствареном путем трансакцијског рачуна и стању на дан 31.12.2014.
године, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Контролом извода са трансакцијског рачуна партије, утврђено је да је промет излаза
износио 42.204,36 КМ, а стање новца на трансакционом рачуну на дан 31.12.2014.
године 27.809,98 КМ. Странка је, међутим, у обрасцу 2 исказала промет излаза у износу
од 45.204,36 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 24.080,32 КМ.
(4)
Увидом у годишњи финансијски извјештај, утврђено је да је Хрватска независна
листа у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказала прилог физичког лица Ивана
Крстановића у износу од 24.000,00 КМ, што је супротно одредбама члана 13. и 19.
Правилника.
(5)
Ревизијом финансијских извјештаја утврђено је да је Хрватска независна листа
трошкове евидентирала у моменту плаћања обавеза, а не у моменту настанка трошка,
што је супротно рачуноводственим прописима.
Увидом у уговоре о закупу пословних просторија, утврђено је да је партија у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословног простора
који је користила у Томиславграду у мањем износу за 600,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и 22. Правилника. Партија је у пословним књигама евидентирала
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трошкове закупа у укупном износу од 2.250,00 КМ, од чега се 2.100,00 КМ односи на
закуп плаћен за коришћење пословног простора у Томиславграду за период април –
октобар 2014. године, а 150,00 КМ на закуп плаћен за коришћење пословног простора
у Широком Бријегу.
Према одредбама Уговора о закупу пословних просторија, мјесечни закуп за
коришћење пословног простора у Томиславграду износио је 300,00 КМ, односно за
период април – децембар 2014. године 2.700,00 КМ.
Хрватска независна листа је у годишњем финансијском извјештају исказала
трошкове телефонских услуга у износу од 289,02 КМ, односно само трошкове по
рачунима које је и платила. Увидом у пословне књиге, утврђено је да је странка
евидентирала трошкове по рачунима за август, септембар и октобар 2014. године.
Партија није евидентирала трошкове по рачунима за телефонске услуге за период април
– јул, нити за новембар и децембар 2014. године. Увидом у Извод отворених ставки на
дан 31.12.2014. године, рачуни за новембар и децембар 2014. године износили су 117,27
КМ.
(6)
Хрватска независна листа је у годишњем финансијском извјештају исказала
трошкове пропаганде у мањем износу у односу на остварене, односно дио трошкова
пропаганде је исказала у обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали трошкови),
чиме је прекршила одредбе члана 21, 22. и 23. Правилника.
Увидом у пословне књиге утврђено је да су трошкови рекламе износили 7.916,09
КМ. Увидом у обрасце годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је партија ове
трошкове исказала у обрасцу 4.1, што је супротно одредбама члана 21, 22. и 23.
Правилника.
Хрватска независна листа није у пословним књигама евидентирала нити у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове пропаганде по рачуну “Тискаре
Периша“ број: 01-0097/14 од 30.12.2014. године у износу од 287,82 КМ.
(7)
Према подацима из извода отворених ставки, утврђено је да Хрватска независна
листа није у годишњем финансијском извјештају исказала све обавезе на дан
31.12.2014. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Увидом у Извод отворених ставки са стањем на дан 31.12.2014. године који је
доставио добављач ЈП ”Хрватске телекомуникације“ д.д. Мостар, утврђено је да
партија није у пословним књигама правилно евидентирала обавезе према овом
добављачу. Партија у пословним књигама и обрасцу 5 (обавезе политичке партије) није
исказала обавезе према добављачу ЈП ”Хрватске телекомуникације“ д.д. Мостар које су
према подацима из Извода отворених ставки, износиле 124,80 КМ.
Према подацима које је доставио добављач ”Тискара Периша“, обавезе Хрватске
независне листе на дан 31.12.2014. године према овом правном лицу износиле су 287,82
КМ. Партија ове обавезе није евидентирала у пословним књигама нити исказала у
годишњем финансијском извјештају.
д)
Хрватска независна листа је извјештај за период од дана подношења пријаве за
овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у
октобру 2014. године, доставила Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
дана 22.12.2014. године, тј. након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе
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члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине..
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска независна листа је за
потребе изборне кампање, на основи броја бирача, могла је потрошити средства у
износу од 26.787,60 КМ. У сврху изборне кампање партија је потрошила 20.233,92 КМ.
3. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ (Код 090)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Странка
демократска акције се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

95.172,88
4.879.938,08
0,00

1,76 %
28,55 %
3,56 %
0,83 %
0,00 %
1,13 %
62,22 %
0,00 %
1,95 %
100,00 %
0,00 %

4.879.938,08

100,00 %

85.909,09
1.393.102,55
173.812,70
40.430,00
0,00
55.205,41
3.036.305,45

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка демократске акције прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став
(2), члана 11. и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
а)
Странка демократске акције није у пословним књигама евидентирала неновчане
донације по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме је прекршила
одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
На основи акта Општине Босанска Крупа број: 01/ИВ-058/15 од 18.05.2015.
године, утврђено је да је Странка демократске акције користила, без накнаде,
просторије у власништву Општине Босанска Крупа, површине 42,40 м2.
Увидом у Уговор о давању на коришћење пословне просторије од 20.09.2013.
године, утврђено је да је у извјештајном периоду Општински одбор Странке
демократске акције Градачац користио, без накнаде, просторије у власништву Општине
Градачац, површине 56,64 м2.
-

Странка демократске акције је користила без накнаде пословни простор
површине 14,85 м2, који је у власништву Општине Сребреница.

На основи података које је доставила Странка демократске акције, утврђено је
да је странка на основи Одлуке о додјели на коришћење пословних просторија број: 0134
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05-658-2/02 од 31.12.2002. године, користила без накнаде пословну просторију
Општине Фојница, површине 26,78 м2.
Према подацима које је доставила Општина Илијаш дана 07.05.2015. године,
Странка демократске акције је у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године користила, без
накнаде, канцеларијски простор над којим право располагања има Општина Илијаш,
површине 37,96 м2.
Увидом у Одлуку о додјели на коришћење пословних просторија без накнаде
број: 02-02-535-3/13-ВИ од 28.03.2013. године, утврђено је да Општински одбор СДА
Јабланица користи пословни простор у власништву Општине Јабланица, површине
25,35 м2, без накнаде.
Општински одбор СДА Хаџићи је на основу рјешења Општине Хаџићи од
06.06.1996. година користио просторије у власништву Општине Хаџићи, без накнаде.
Према подацима које је на захтјев Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине доставила Општина Ново Сарајево, актом број: 01-49-1105/15 од
14.05.2015. године, Странка демократске акције је користила простор површине 81,40
м² у власништву Општине Ново Сарајево, без плаћања накнаде.
Увидом у Уговор о уступању просторија на коришћење од 07.09.2009. године,
утврђено је да је Странка демократске акције користила, без накнаде, просторије у
власништву Општине Фоча-Устиколина, површине 62,89 м2.
Странка демократске акције је коришћењем пословних простора у власништву
општина, без плаћања закупнине, примила неновчане донације, које је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2014. годину.
б)
Ревизијом је утврђено да су прилози физичких лица у износу од 697.257,84 КМ
и правних лица у износу од 131.812,70 КМ уплаћени на трансакцијске рачуне нижих
организационих дијелова партије, односно нису уплаћени на трансакцијске рачуне
Централе партије, што је супротно одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању
политичких партија.
Странка демократске акције је у 2014. години примила прилоге физичких лица у
укупном износу од 1.393.102,59 КМ и прилоге правних лица у укупном износу од
173.812,70 КМ. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна Централе партије, утврђено
је да су на ове трансакцијске рачуне уплаћени само прилози физичких лица у износу од
695.844,75 КМ и прилози правних лица у износу од 42.000,00 КМ који чине приходе
Централе Странке демократске акције.
ц)
На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да
Странка демократске акције није правилно евидентирала приходе, расходе и обавезе у
пословним књигама, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија. Странка демократске акције није вршила
усаглашавање својих обавеза са добављачима, што за резултат има погрешно исказане
обавезе, расходе и приходе. Такођер је утврђено да се пословни догађаји не
евидентирају ажурно нити на основи потпуне и исправне документације и да се не врши
редован попис имовине и обавеза партије, што је супротно одредбама Закона о
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рачуноводству и ревизији Федерације Босне и Херцеговине. У поступку ревизије је
утврђено да партија није успоставила и водила правилне евиденције о основним
средствима, те да је пословне догађаје настале у 2012. години евидентирала у току
обављања ревизије финансијских извјештаја за 2014. годину и то на основи непотпуне
финансијске документације.
С обзиром на то да је финансијске извјештаје сачинила на основи непотпуних
евиденција, партија је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија и Правилника.
Странка демократске акције није у складу са захтјевом Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине број: 03-07-6-256-60/15 од 04.05.2016. године, доставила
спецификацију извршених услуга и медијског закупа по рачуну добављача ”Мита
гроуп“ д.о.о. Сарајево број: 150З-09-2014 од 30.09.2014. године, како би Служба за
ревизију извршила контролу исказаних трошкова пропаганде, чиме су прекршене
одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Током обављања ревизије финансијских извјештаја за 2014. годину, утврђено је
да партија није у пословним књигама исправно евидентирала набавку основног
средства-пословног простора странке у Зворнику.
Увидом у Извод из књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних
просторија и гаража од 14.05.2013. године, утврђено је да је Странка демократске акције
власник пословног простора у Зворнику. Према наведеном документу и пореској
фактури број: 1/13 од 11.04.2013. године, вриједност пословног простора износи
117.000,00 КМ. Странка демократске акције је закључно са 31.12.2014. године у својим
пословним књигама евидентирала набавку основног средства у износу од 67.000,00
КМ.
На захтјев ревизијског тима, Странка демократске акције је доставила документацију о
плаћању преосталог износа од 50.000,00 КМ. Према достављеној документацији,
благајничким налозима исплате Регионалног одбора СДА Средње Подриње и налозима
наплате добављача ”Гракис“ д.о.о. Зворник, утврђено је да су средства у износу од
50.000,00 КМ исплаћена готовински у току 2012. године. На основи изјава физичких
лица које не садрже број и датум, утврђено је да су средства прибављена уплатама
физичког лица у износу од 10.000,00 КМ за уплату извршену добављачу ”Гракис“ д.о.о.
Зворник дана 10.12.2012. године, те пет физичких лица у износима од по 8.000,00 КМ
за уплату извршену добављачу ”Гракис“ д.о.о. Зворник дана 10.09.2012. године у
износу од 40.000,00 КМ. Такођер је утврђено да странка не посједује благајничке налоге
уплате који требају садржавати број налога, датум уплате средстава и податке о
донатору (име и презиме), нити је промет готовином евидентиран кроз благајнички
дневник-извјештај.
Увидом у Налог за књижење из 2015. године, утврђено је да је партија, дана 05.01.2015.
године, у пословним књигама за 2015. годину извршила књижење пословних догађаја
насталих 2012. године, тј. евидентирала је прилоге физичких лица у укупном износу од
50.000,00 КМ, набавку пословног простора, те промет остварен путем благајне РО СДА
Зворник.
(2)
Ревизијом финансијских извјештаја Опћинске организације СДА Тешањ за 2014.
годину, утврђено је да партија није у пословним књигама правилно евидентирала
набавку основног средства – пословног простора партије у Тешњу. Партија је у
пословним књигама набавку основног средства од правног лица ”Фареx“ д.о.о. Тешањ
евидентирала на конту Грађевине у изградњи у износу од 74.794,31 КМ. Увидом у
документацију о набавци пословног простора, утврђено је да је 22.000,00 КМ
компензирано са купцем ”Фареx“ д.о.о. Тешањ којем је партија током 2010. године
продала стан (гарсоњеру) у свом власништву по цијени од 22.000,00 КМ. Контролом
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пословних књига, утврђено је да је партија тек у 2014. години искњижила из пословних
књига стан (гарсоњеру), те да је пренијела књиговодствену вриједност стана на дан
30.06.2014. године на конто Грађевине и изградњи у износу од 21.432,31 КМ.
Према књиговодственим евиденцијама, партија је по основи продаје стана остварила
добит у износу од 567,69 КМ. С обзиром на то да је потраживање од купца износило
22.000,00 КМ, странка је у истом износу требала затворити конто Обавеза према
добављачу, односно увећати вриједност пословног простора на конту Грађевине у
изградњи.
На основи наведеног, сматрамо да партија није водила пословне књиге на правилан
начин, што за резултат има погрешне књиговодствене евиденције о имовини партије и
погрешно исказивање прихода од продаје имовине.
(3)
Странка демократске акције није правилно исказала податке о стању благајне
Кантоналног одбора СДА Унско-санског кантона. Партија је у пословним књигама и
годишњем финансијском извјештају исказала почетно стање новца у износу од 20,15
КМ, што не одговара подацима из днавника благајне. Увидом у дневник благајне број
1 од 06.01.2014. године, утврђено је да је почетно стање готовине износило 15,75 КМ.
Служба за ревизију је, такође, утврдила да дневници благајне нису попуњени правилно,
те да налози исплате не садрже потпис примаоца средстава.
(4)
Странка демократске акције није у пословним књигама и обрасцима годишњег
финансијског извјештаја правилно исказала приходе из буџета Републичке изборне
комисије Републике Српске, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 19. Правилника.
Контролом извода са трансакцијских рачуна Централе СДА, утврђено је да је
Републичка изборна комисија Републике Српске по основи покрића дијела изборне
кампање исплатила Странци демократске акције средства из буџета у износу од
60.575,95 КМ. Партија је, међутим, у својим пословним књигама приходе из буџета
умањила за средства у износу од 7.000,00 КМ која је пребацила Коалицији организација
цивилног друштва ”Први март“. Средства су исплаћена на основи Захтјева за уплату
финансијских средстава у којем је наведено ће се средства утрошити у складу са
договором Коалиције Домовина, и то на активности надзирања Општих избора 2014.
године и исплату посматрача.
Имајућу у виду да Странка демократске акције није финансијска средства исплатила
некој од чланица Коалиције ”Домовина“ него удружењу, Коалицији организација
цивилног друштва ”Први март“, сматрамо да није требала умањити приходе из буџета
за средства у износу од 7.000,00 КМ, већ да је у својим пословним књигама требала да
искаже трошкове у наведеном износу.
(5)
Према подацима из извода отворених ставки на дан 31.12.2014. године, утврђено
је да Странка демократске акције није исказала све обавезе, нити је евидентирала све
трошкове по рачунима за извршене услуге или набављене робе у 2014. години.
Увидом у Извод отворених ставки са стањем на дан 29.12.2014. године које је
доставио добављач ”Центротранс-еуролинес“, утврђено је да партија није у пословним
књигама правилно евидентирала обавезе према овом добављачу.
Централа партије је у обрасцу 5 и пословним књигама исказала обавезе према овом
добављачу у износу од 22.950,00 КМ, и то: 21.800,00 КМ по почетном стању и 1.150,00
КМ по рачунима из 2014. године. Према подацима које је доставио добављач, обавезе
Централе Странке демократске акције на дан 31.12.2014. године износе 4.789,00 КМ и
све су настале по рачунима из 2014. године.
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Служба за ревизију је утврдила да партија није у својим пословним књигама
евидентирала трошкове по рачуну број: 2207-477 од 29.09.2014. године у износу од
800,00 КМ и рачуну број: 2207-453 од 30.09.2014. године у износу од 2.839,00 КМ.
Централа Странке демократске акције није у својим пословним књигама
исказала обавезе према добављачима “Прес-синг“ д.о.о., “Атал гроуп“ и Хотел
“Бристол“.
Наиме, партија је у пословним књигама исказала претплату, односно авансу уплату
средстава према добављачу “Прес-синг“ д.о.о. у износу од 93,60 КМ, “Атал гроуп“ у
износу од 65,99 КМ и Хотелу “Бристол“ у износу од 305,00 КМ. Према подацима из
извода отворених ставки које су доставили наведени добављачи, утврђено је да обавезе
Централе СДА на дан 31.12.2014. године према добављачу “Прес-синг“ д.о.о. износе
643,50 КМ, добављачу “Атал гроуп“ у износу од 50,00 КМ, те добављачу Хотел
“Бристол“ у износу од 678,00 КМ.
Увидом у Извод отворених ставки са стањем на дан 31.12.2014. године који је
доставио добављач “Босниа хотели“, утврђено је да обавезе партије према овом
добављачу износе 8.921,50 КМ, док је Централа странке у обрасцу 5 и пословним
књигама исказала обавезе према овом добављачу у износу од 8.792,50 КМ.
Централа СДА је у пословним књигама и обрасцу 5 годишњег финансијског
извјештаја исказала обавезе према добављачу “Парк“ д.о.о. у износу од 9.356,10 КМ.
Према подацима из Извода отворених ставки, обавезе партије према овом добављачу
износе 14.501,20 КМ.
Странка демократске акције је у финансијском извјештају исказала обавезе
према добављачу Служба за заједничке послове ФБиХ у износу од 52.200,00 КМ, док
према подацима из Извода отворених ставки, обавезе партије на дан 31.12.2014. године
износе 115.480,00 КМ.
У обрасцу 5 финансијског извјештаја исказане су обавезе ОО СДА Нови град
Сарајево према добављачу ”Хаyат“ д.о.о. Сарајево у износу од 6.000,00 КМ. Према
подацима из Извода отворених ставки на дан 31.12.2014. године, ова општинска
организација нема обавезе према добављачу ”Хаyат“ д.о.о. Сарајево.
Увидом у изводе отворених ставки на дан 31.12.2014. године, утврђено је да
Централа Странке демократске акције у својим пословним књигама исказује обавезе
према добављачима КЈКП “Рад“, “АЦ Qуатро“, “Холидаy ин“ и “ЗОИ 84“ у већем
износу у односу на потраживања добављача.
Такође је утврђено да партија није у обрасцу 5 исказала све обавезе Централе СДА по
основи бруто плата, уговора о дјелу и остале обавезе у укупном износу од 444.866,70
КМ, обавезе Кантоналног одбора Унско-санског кантона по основи бруто плата у
износу од 11.499,62 КМ, те обавезе Општинског одбора Тешањ по основи бруто плата
и осталих обавеза у износу од 12.577,20 КМ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка демократске акције је за
потребе изборне кампање, на основи броја бирача, могла да потроши средства у износу
од 2.722.501,24 КМ. Политичка странка је у годишњем финансијском извјештају
исказала трошкове кампање у износу од 990.593,46 КМ.
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4. ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ БиХ (Код 366)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватски народни савез БиХ
се финансирао из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
23,12
0,00
0,00
127.127,65
0,00
0,00
127.150,77
0,00
127.150,77

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
99,98 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватски народни савез БиХ прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. и члана
12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Хрватски народни савез БиХ је своја финансијска средства у износу од 7.500,00
КМ користио за финансирање изборне кампање Хрватске демократске заједнице 1990.
Увидом у пословне књиге Централне канцеларије странке утврђено је да су наведене
исплате средстава евидентиране као донације.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Централна изборна комисија БиХ) да достави Споразум о коалицији странака, Хрватска
демократска заједница 1990 је доставила Одлуку (споразум) о удруживању
(интегрирању) у јединствену Пучку странку ХДЗ 1990 – Странка Еуропске пучке
оријентације са странком Хрватски народни савез – ХНС. Међутим, увидом у службене
евиденције Централне изборне комисије БиХ утврђено је да Хрватски народни савез
БиХ на Општим изборима 2014. године није учествовао самостално нити као коалиција
странака ХДЗ 1990 и ХНС под називом Странка Еуропске пучке оријентације, односно
да под овим називом нема евидентирана нити једна од наведених странака као чланица
коалиције за 2014. годину.
Имајући у виду да политичке странке Хрватски народни савез и Хрватска демократска
заједница 1990 дјелују као посебне политичке партије, а да су средства Хрватског
народног савеза БиХ утрошена у сврху кампање Хрватске демократске заједнице 1990,
сматрамо да су финансијска средства осигурана за финансирање Хрватског народног
савеза БиХ утрошена супротно одредбама члана 4. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
б)
Хрватски народни савез БиХ није успоставио ажурне евиденције о приходима и
расходима, односно није водио пословне књиге у складу са рачуноводственим
прописима, годишњи финансијски извјештај је доставио након законом прописаног
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рока и обрасце финансијског извјештаја није попунио у складу са Правилником, чиме
је прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Партија је годишњи финансијски извјештај за 2014. годину доставила дана 04.12.2015.
године, тј. након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
Ревизорима Службе за ревизију, током обављања ревизије у просторијама Хрватског
народног савеза БиХ у Сарајеву, дјелокруг ревизије био је ограничен, из разлога што
партија није водила и није имала пословне књиге у моменту обављања ревизије, а
годишњи финансијски извјештај је доставила осам (8) дана након обављене ревизије.
У складу са рачуноводственим прописима политичка паратија није поднијела
финансијски извјештај за 2014. годину надлежној институцији, Агенцији за
финансијске, информатичке и посредничке услуге (АФИП), иако је рок за подношење
био 28.02.2015. године. Политичка странка није за Централну канцеларију, у складу са
чланом 4. став (2) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија, доставила копију годишњег обрачуна овјереног од надлежне институције.
Хрватски народни савез БиХ није, у свим значајним аспектима, водио пословне књиге
у складу са рачуноводственим прописима, односно евиденције о дијелу прихода,
расхода, обавеза и промету путем благајне КО Средња Босна, није успоставио
благовремено, односно у години у којој су пословни догађаји настали.
Наиме, партија је два пута вршила исправку финансијског извјештаја, чије је корекције
Централној изборној комисији БиХ доставила дана 11.12.2015. године и дана
23.06.2016. године скупа с очитовањем на Прелиминарни извјештај о ревизији
годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину. Партија је, такође, уз очитовање
доставила и копију благајничког извјештаја и бруто биланс КО Средња Босна за 2014.
годину.
Ревизијом је утврђено да Кантонална организација ХНС БиХ Средња Босна није
правилно водила благајничко пословање. Увидом у Дневник благајне, утврђено је да не
садржи потпис благајника, те да је сачињен за период 01.01. – 31.12.2014. године, што
указује на чињеницу да се не поштује принцип ажурности у вођењу благајне и да
поменути извјештај није урађен у складу са рачуноводственим прописима и правилима.
Служба за ревизију је извршила увид у образац 4.1 (режијско-административни и
остали трошкови) Централне канцеларије утврђено је да подаци које је партија исказала
у овом обрасцу не одговарају подацима из бруто биланса. На обрасцу 4-1 за Централну
канцеларију исказани су трошкови у укупном износу од 85.826,36 КМ, док су према
подацима из бруто биланса укупни трошкови овог одбора у 2014. години износили
68.960,62 КМ. Такође, структура трошкова коју је партија исказала у годишњем
финансијском извјештају не одговара подацима из пословних књига. Тако је партија је
у обрасцу 4.1 исказала трошкове дневница у износу од 100,00 КМ, док су у пословним
књигама евидентирани трошкови дневница у износу од 5.328,93 КМ.
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СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОВЈЕРЕЊА (Код 1721)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Странка правде
и повјерења се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Износ у КМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

11.912,32
110.482,80
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.195,12
0,00
123.195,12

Извори финансирања (I + II)

Учешће у ук.
приходима %
9,67 %
89,68 %
0,65 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка правде и повјерења прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став
(4), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Странка правде и повјерења је на захтјев Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине за достављење додатне финансијске документације за 2014. годину,
доставила одговор да нема програм утрошка средстава за 2014. годину.
С обзиром на то да партија није донијела програм утрошка средстава за 2014. годину,
односно да средства није трошила у складу са програмом утрошка средстава,
прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
б)
Странка правде и повјерења није физичким лицима која су дала прилоге партији
у укупном износу од 110.482,80 КМ издала потврде у складу са одредбом члана 6. став
(1) Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
ц)
На основи обављене ревизије, утврђено је да Странка правде и повјерења није
правилно евидентирала расходе и обавезе у пословним књигама, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Странка правде и повјерења није трошкове евидентирала у моменту настанка трошка,
што за резултат има погрешно исказане трошкове и обавезе у пословним књигама и
годишњем финансијском извјештају. С обзиром на то да је финансијске извјештаје
сачинила на основи непотпуних евиденција, партија је прекршила одредбе члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија и Правилника.
(1)
Странка правде и повјерења није у обрасцу 1-1 (територијална организација
политичке партије) исказала ниже организационе одборе партије, чиме је прекршила
одредбе члана 10. Правилника.
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Увидом у додатну финансијску документацију, утврђено је да је партија осим сједишта
партије у Сарајеву имала и организациони одбор у Мостару.
(2)
Служба за ревизију је утврдила да је странка неновчане донације физичких лица
у износима од 3.000,00 КМ и 2.500,00 КМ исказала у обрасцу 3-а (прилози физичких
лица) годишњег финансијског извјештаја, што је супротно одредбама члана 13, 14. и
16. Правилника.
Према одредбама члана 16. Правилника, партија је имала обавезу да неновчане
донације искаже у обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које је партија имала
обавезу платити).
(3)
На основи података које је доставила Општина Равно и извода са трансакцијског
рачуна партије, утврђено је да је Странка правде и повјерења примила средства из
буџета Општине Равно у износу од 400,00 КМ. Партија је приходе из буџета Општине
Равно у износу од 400,00 КМ исказала као приходе од чланарине, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и 19. Правилника.
(4)
Странка правде и повјерења је у пословним књигама и годишњем финансијском
извјештају трошкове закупа пословног простора у Мостару исказала у мањем износу за
4.000,00 КМ, те није исказала обавезе према закуподавцу на дан 31.12.2014. године.
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је партија у пословним
књигама евидентирала трошкове закупа пословног простора у Мостару у износу од
8.000,00 КМ. Према одредбама уговора о закупу који је склопљен са физичким лицем,
годишња закупнина пословног простора у Мостару износила је 12.000,00 КМ.
Служба за ревизију је, такође, утврдила да партија није исказала трошкове закупа
пословног простора који је користила у Сарајеву, а који су према одредбама уговора о
закупу износили 12.000,00 КМ. Партија није у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказала ни обавезе према закуподавцу на дан 31.12.2014.
године.
Увидом у финансијску документацију, утврђено је да је партија рачун добављача
”Вечерњи лист“ број: 1179/13 од 23.11.2013. године у износу од 1.581,35 КМ
евидентирала у пословним књигама за 2014. годину као трошак текућег периода.
(5)
На основи документације коју је доставио адвокат правног лица ”Дирецт медиа“
д.о.о. Сарајево, утврђено је да партија није у својим пословним књигама нити у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове пропаганде по рачуну број:
912/2014 од 31.10.2014. године у износу од 72.531,08 КМ.
Партија је у пословним књигама евидентирала трошкове пропаганде по рачунима
”Дирецт медиа“ д.о.о. Сарајево у укупном износу од 31.757,43 КМ, те на конту обавеза
према овом добављачу исказује претплату у износу од 1.164,02 КМ.
Увидом у рачуне и аналитичке картице потраживања правног лица ”Дирецт медиа“
д.о.о. Сарајево од Странке правде и повјерења на дан 31.12.2014. године, утврђено је да
је ово правно лице у 2014. години партији испоставило рачуне за извршене услуге у
укупном износу од 104.288,51 КМ, те да је партија платила обавезе у укупном износу
од 32.921,45 КМ. Према подацима добављача, обавезе партије према овом правном
лицу на дан 31.12.2014. године износе 71.367,06 КМ.
На основи наведеног је утврђено да је партија трошкове пропаганде у годишњем
финансијском извјештају исказала у мањем износу за 72.531,08 КМ, односно није
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правилно исказала обавезе на дан 31.12.2014. године, чиме је прекршила одредбе члана
21, 23. и 24. Правилника.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка правде и повјерења је за
потребе изборне кампање, на основу броја бирача, могла да потроши 1.586.920,25 КМ.
Ревизијом финансијских извјештаја утврђено је да је политичка партија остварила
трошкове кампање у износу од 171.707,82 КМ.
6.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 074)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Социјалистичка партија се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица ( 3-а )
Прилози правних лица ( 3-б )
Приходи од имовине ( 3-ц )
Приходи од пр.лица ( 3-д )
Приходи од поклона ( 3-е )
Приходи из буџета ( 3-ф )
Приходи од пропаг. ( 3-г )
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
10.493,02
70.659,72
9.510,00
0,66
0,00
10.711,45
323.583,76
0,00
0,00
424.958,61
0,00
424.958,61

Учешће у ук.
приходима %
2,47 %
16,63 %
2,24 %
0,00 %
0,00 %
2,52 %
76,14 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Социјалистичка партија прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2),
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Социјалистичка партија није водила евиденције о пријему чланарина, није
лицима која су давала чланарине и прилоге издавала потврде у складу с одредбом члана
6. став (1) Правилника и није уплатила примљене чланарине и донације путем благајне
на трансакциони рачун партије у року од 10 дана, чиме је прекршила одредбе члана 5.
став (4) Закона о финансирању политичких партије. Такође је утврђено да сви
добровољни прилози нису уплаћени на трансакциони рачун Главног одбора партије,
чиме је партија прекршила одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких
странака.
(1)
Контролом промета извода са трансакцијског рачуна Главног одбора партије
број: 562008000040234 код НЛБ Развојне банке, утврђено је да су на овај рачун
уплаћене чланарине у износу од 460,00 КМ и положене чланарине прикупљене преко
благајне Главног одбора партије у износу од 1.265,00 КМ, односно укупно 1.725,00 КМ,
колико је партија исказала у финансијском извјештају за овај одбор. Партија за
примљене чланарине није издавала потврде лицима од којих је примила чланарине.
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Такође, Главни одбор је примио донације физичких лица и то непосредно на
трансакцијски рачун 16.000,00 КМ и путем благајне 37.834,72 КМ, што укупно износи
53.834,72 КМ.
За примљене донације, партија донаторима није издавала потврде, већ је од донатора
прикупила изјаве да су добровољно дали донације. Наведене изјаве немају форму
потврда са свим елементима који су прописани одредбом члана 6. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија – у даљњем тексту:
Правилник.
(2)
Контролом промета благајне Општинског одбора СП Брчко, утврђено је да су у
благајну уплаћене чланарине у износу од 2.215,00 КМ и донације два физичка лица
у износу од 1.891,00 КМ.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна ОО СП Брчко број: 5620040000007380 код
НЛБ Развојне банке, утврђено је да су средства од чланарина у износу од 1.020,00 КМ
положена на трансакциони рачун, односно да дио чланарине у износу од 1.195,00 КМ
и донација у износу од 1.891,00 КМ није положен на трансакциони рачун овог одбора
партије.
Такође је утврђено да су на исти трансакциони рачун уплаћене донације правних лица
у износу од 2.950,00 КМ.
За примљене чланарине и донације, странка донаторима није издавала потврде у складу
са чланом 6. став (1) Правилника.
(3)
Социјалистичка партија није водила евиденције о примљеним чланаринама и
није издавала потврде о чланаринама које је примио Општински одбор странке у
Зворнику.
Контролом промета благајне Општинског одбора СП Зворник, утврђено је да су у
благајну уплаћене чланарине у износу од 681,00 КМ, а путем трансакцијског рачуна
број: 5540120000005556 код Павловић банке чланарине у износу од 400,00 КМ.
б)
На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Социјалистичка партија није успоставила потпуне и
тачне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, нити је годишњи
финансијски извјештај попунила у складу са одредбама Правилника, чиме су
прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
Општински одбор СП Зворник није водио пословне књиге нити су у оквиру
Главне књиге Главног одбора СП успостављене евиденције о пословању Општинског
одбора СП Зворник.
(2)
Контролом годишњег финансијског извјештаја и података из извода са
трансакционог рачуна, утврђено је да партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакционих рачуна) годишњег финансијског извјештаја правилно исказала податке
за Општински одбор у Зворнику, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Странка је на обрасцу 2 исказала сљедеће податке о промету оствареном путем
трансакционог рачуна број: 5540120000005556 отвореног код Павловић банке: почетно
стање на дан 01.01.2014. године у износу од 22,45 КМ, промет улаза у износу од
10.625,20 КМ, промет излаза у износу од 10.637,15 КМ и стање на дан 31.12.2014.
године у износу од 10,50 КМ.
Контролом извода са трансакционог рачуна, утврђено је да је почетно стање на дан
01.01.2014. године износило 10,50 КМ, промет улаза 10.625,30 КМ, промет излаза
10.600,10 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 35,70 КМ.
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(3)
Странка је за Општински одбор СП Зворник на обрасцу 2-1 (преглед стања
благајне) исказала сљедеће податке: почетно стање на дан 01.01.2014. године 0,00 КМ,
промет улаза 355,00 КМ, промет излаза 355,00 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у
износу од 0,00 КМ.
Контролом промета благајне ОО СП Зворник, утврђено је сљедеће: почетно стање 0,00
КМ, промет улаза 1.036,00 КМ, промет излаза 1.036,00 КМ и стање благајне на дан
31.12.2014. године 0,00 КМ. С обзиром на то да партија није у обрасцу тачно исказала
податке о промету улаза и излаза из благајне, прекршила је одредбе члана 12.
Правилника.
(4)
Служба за ревизију је утврдила да партија није у пословним књигама правилно
евидентирала приходе по основи чланарина и прилога правних лица и није на
обрасцима 3 (извори финансирања) и 3-б (прилози правних лица) правилно исказала
прим љене чланарине и прилоге правних лица, чиме је прекршила одредбе члана 13. и
члана 15. Правилника.
Контролом промета благајне и промета извода са трансакционог рачуна
Општинског одбора СП Зворник, утврђено је да је овај одбор партије наплатио
чланарину у износу од 681,00 КМ путем благајне и 400,00 КМ на трансакциони рачун
Павловић банке број: 5540120000005556, односно укупно 1.081,00 КМ. Партија је у
свом финансијском извјештају за овај одбор исказала приходе од чланарине у износу
од 1.436,00 КМ, односно исказала је приходе по основи чланарина веће за 355,00 КМ.
Контролом извода на трансакционом рачуну Главног одбора СП број:
5621008000040234 код НЛБ Развојне банке, утврђено је да је партија интерни пренос
средстава Општинског одбора СП Зворник у износу од 1.400,00 КМ исказала као
донацију овог одбора у обрасцу 3-б (прилози правних лица), чиме је и укупне приходе
увећала 1.400,00 КМ, што је супротно одредбама члана 13. став (5) Правилника.
(5)
На обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала
обавезу платити) ОО СП Прњавор странка је исказала неновчане донације физичког
лица у износу од 1.882,12 КМ, а које се односе на плаћене рачуне.
У поступку ревизије, странка је доставила одлуку Опшинског одбора СП Прњавор од
05.09.2014. године из које је утврђено да је овај одбор прикупљао новчана средства за
финансирање кампање. Увидом у признанице које је издало правно лице “Канал 3“
Прњавор, утврђено је да је ОО СП Прњавор измирио обавезе по основи огласа према
овом правном лицу у укупном износу од 1.840,00 КМ.
Увидом у образац 2-1 ОО СП Прњавор, утврђено је да ова средства нису евидентирана
као улаз у благајну. Такође је утврђено да партија не посједује документацију о лицима
која су донирала финансијска средства овом одбору.
На основи наведеног, мишљења смо да је ОО СП Прњавор средства која је примио по
основи одлуке требао да искаже као донације физичких лица на обрасцу 3-а, а не као
неновчане донације на обрасцу 3-е финансијског извјештаја.
(6)
Партија је на обрасцу 3-ф (приходи из буџета) финансијског извјештаја исказала
приходе Главног одбора СП из буџета у износу од 200.146,66 КМ, а умјесто назива
нивоа власти је навела “Буџет“, што је супротно одредбама члана 19. Правилника.
Контролом извода са трансакцијског рачуна, утврђено је да је партија примила средства
из буџета десет (10) општина у укупном износу од 7.578,08 КМ, Министарства
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финансија и трезора Републике Српске у износу од 136.138,44 КМ, као и средства из
буџета Републичке изборне комисије Републике Српске у износу од 56.430,14 КМ.
У складу са чланом 19. Правилника партија је имала обавезу да у обрасцу 3-ф за сваки
ниво власти из чијег је буџета примила средства наведе организациони дио, назив нивоа
власти и укупан износ прихода који је примила у току извјештајног периода.
Партија је за Главни одбор на обрасцу 4.1 (режијско-административни и остали
трошкови) исказала трошкове за хуманитарне и културне намјене у износу од
3.000,00 КМ.
Контролом извода са трансакционог рачуна број: 5621008000040234 код НЛБ Развојне
банке, утврђено је да су средства у износу од 3.000,00 КМ уплаћена на трансакциони
рачун Општинског одбора СП Козарска Дубица.
(7)

Такође, странка је у обрасцу 4.1 ОО СП Зворник исказала интерни пренос средстава,
чиме је увећала укупне расходе партије.
Партија је у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају интерни пренос
средстава исказала као расход, чиме је истовремено увећала и укупне расходе странке,
што је супротно одредбама члана 21. и 22. Правилника.
(8)
Ревизијом је утврђено да Социјалистичка партија није у обрасцима 4-1
годишњег финансијског извјештаја правилно исказала расходе, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и 22. Правилника.
Општински одбор СП Брчко је на основи Уговора о закупу пословних простора
са физичким лицем, користио пословни простор површине 96 м2. Према подацима из
уговора, цијена мјесечног закупа износила је 500,00 КМ, односно за девет мјесеци 2014.
године, колико је важио уговор, 4.500,00 КМ. Ревизијом је утврђено да је партија
платила закуп за осам (8) мјесеци 2014. године у износу од 4.000,00 КМ, колико је
исказала у финансијском извјештају.
На основи наведеног, утврђено је да су трошкови закупа за пословни простор који је
користио Општински одбор СП Брчко у финансијском извјештају и пословним
књигама исказани у мањем износу за 500,00 КМ.
Увидом у Уговор о закупу пословног простора, утврђено је да је ОО СП Зворник
користио пословни простор у власништву правног лица, површине 30 м2, по цијени од
351,00 КМ мјесечно, односно 4.212,00 КМ годишње. Ревизијом је утврђено да је партија
платила закуп за један (1) мјесец 2014. године у износу од 351,00 КМ, колико је и
евидентирала у пословним књигама и исказала у финансијском извјештају, што је за
3.861,00 КМ мање у односу на уговорену цијену закупа.
Из наведеног произлази да је партија евидентирала трошкове закупа у пословним
књигама у моменту плаћања обавезе, а не у моменту настанка трошкова, што није у
складу са рачуноводственим прописима.
Општински одбор СП Требиње је на основи Уговора о закупу пословног
простора користио пословни простор у власништву физичког лица, површине 51,00 м2.
Према одредбама уговора, цијена мјесечног закупа износила је 375,00 КМ, односно
4.500,00 КМ годишње. Партија је на обрасцу 4.1 финансијског извјештаја исказала
трошкове закупа пословног простора који је користио ОО СП Требиње у износу од
2.050,00 КМ, односно мање је исказала трошкове закупа за 2.450,00 КМ.
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Према подацима из Уговора о закупу пословних простора, утврђено је да је
Општински одбор СП Брод користио пословни простор у власништву Општине Брод,
површине 60,35 м2. Цијена мјесечног закупа је износила 120,70 КМ, односно 1.448,40
КМ за годину дана. Партија је у финансијском извјештају исказала трошкове закупа у
износу од 844,90 КМ, односно мање за 603,50 КМ.
Општински одбор СП Рогатица је на основи Уговора о закупу пословног
простора, користио пословни простор Општине Рогатица, површине 18,00 м2. Према
подацима које је доставила Општина Рогатица, трошкови закупа износили су 275,25
КМ, колико је и плаћено. Партија није у пословним књигама и финансијском извјештају
исказала трошкове закупнине овог одбора партије.
На основи Одлуке о додијели пословних простора и висини накнаде Општине
Невесиње, ОО СП Невесиње користио је пословни простор површине 12,00 м2 по
цијени мјесечног закупа од 36,00 КМ, односно 432,00 КМ за 2014. годину. Партија није
у пословним књигама и финансијском извјештају исказала трошкове закупнине овог
одбора партије.
(9)
Служба за ревизију је утврдила да Социјалистичка партија није у обрасцу 5
(обавезе политичке партије) правилно исказала своје обавезе, чиме је прекршила
одредбе члана 24. Правилника.
На основи података које је доставила Канцеларија за управљање јавном
имовином Брчко Дистрикта БиХ, утврђено је да су обавезе партије по основи закупа
пословног простора према Брчко Дистрикту БиХ на дан 31.12.2013. године износиле
33.218,43 КМ. Такође, Дирекција за финансије Брчко доставила је аналитичку картицу
својих потраживања од ОО СП Брчко на дан 01.01.2014. године на износ неизмирених
обавеза од 33.218,43 КМ. Контролом пословних књига и извода са трансакционог
рачуна ОО СП Брчко утврђено је да нису евидентиране наведене обавезе, нити су у
извјештајном периоду измирене. Социјалистичка партија у пословним књигама и у
обрасцу 5 финансијског извјештаја није исказала обавезе ОО СП Брчко према Брчко
Дистрикту БиХ.
Партија је у финансијском извјештају исказала трошкове закупнина за пет (5)
својих организационих дијелова у мањем износу од остварених за 7.414,50 КМ. За исти
износ партија је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала мање и своје
обавезе према закуподавцима за пословне просторе које је користила.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Социјалистичка
партија је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ, могла да потроши 1.181.311,60 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу
98.700,41 КМ.
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7. САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БИХ – ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ (Код 1182)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез за бољу будућност БиХ
– Фахрудин Радончић се финансирао из сљедећих извора:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Врста прихода

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

30.490,95
84.275,23
75.450,00
0,00
0,00
47.124,02
1.492.775,55
0,00
743,24
1.740.858,99
0,00
1.740.858,99

Учешће у ук.
приходима %
1,75 %
5,42 %
4,33 %
0,00 %
0,00 %
2,71 %
85,75 %
0,00 %
0,04 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је Савез
за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић у извјештајном периоду прекршио
одредбе члана 11. и члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Политичка партија није, у свим значајним аспектима, водила пословне књиге у складу
са рачуноводственим прописима, евиденције о дијелу прихода, расхода, обавеза и
промету путем једног од трансакцијских рачуна није успоставила благовремено,
односно у години у којој су пословни догађаји настали, што потврђује и чињеница да
је партија 2015. и 2016. године у пословним књигама за 2014. годину евидентирала
пословне промјене, те да је два пута вршила исправку завршног рачуна и финансијског
извјештаја, чије је корекције Централној изборној комисији БиХ доставила 07.09.2015.
и 07.03.2016. године, скупа с очитовањем на прелиминарни Извјештај о ревизији
годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину и постизборног финансијског
извјештаја – Општи избори 2014, у којем су наведени налази ревизије.
(1)
Политичка партија је новчани промет у износу од 14.500,00 КМ путем
трансакцијског рачуна, код Унион банке, који је остварен у 2014. години, евидентирала
2016. године и то у пословним књигама за 2014. годину.
(2)
Политичка партија је у пословним књигама и финансијском извјештају
пријавила промет готовине путем благајне Централе партије у износу од 138.176,89
КМ, при чему је почетно стање на дан 01.01.2014. године било 9.676,89 КМ, прилив
готовине на благајну током године 128.500,00 КМ, готовинске исплате 59.420,91 КМ и
стање готовине на благајни на дан 31.12.2014. године 78.755,98 КМ.
Увидом у благајничку документацију, утврђено је да благајнички налози наплате и
исплате средстава нису контролисани, нити их је одобрила овлашћена особа и није
потписао благајник. Посебно скрећемо пажњу на износе готовинских трансакција у
мјесецу октобру, када су у периоду од 20. до 31. октобра у благајну унесена средства у
износу од 74.000,00 КМ и то: 20. октобра 13.500,00 КМ, 29. октобра 52.000,00 КМ и 31.
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октобра 8.500,00 КМ, с обзиром на то да политичка партија није исказала њихов
утрошак, односно исказала их је као готовину у благајни на дан 31.12.2014. године.
(3)
У финансијском извјештају који је у складу са Законом о финансирању
политичких партија Централној изборној комисији БиХ поднесен 30.03.2015.
пријављени су укупни приходи у износу од 1.676.918,22 КМ, а потом је партија два пута
поднијела корекције извјештаја и то 07.09.2015. године, у којем је пријавила приходе у
износу од 1.724.785,39 КМ и 07.03.2016. године са пријављеним приходом од
1.740.858,99 КМ.
(4)
У финансијском извјештају Савеза за бољу будућност БиХ – Фахрудин
Радончић за 2014. годину, поднесеном у марту 2015. године, пријављени су укупни
трошкови у износу од 2.232.032,68 КМ, у коригованом извјештају из септембра исте
године трошкови су исказани у износу од 2.276.838,48 КМ, а у 2016. години су
кориговани на износ од 2.304.475,81 КМ.
(5)
Партија је у периоду од 10.10. до 15.10.2014. године исплатила новчане
аконтације нижим организационим дијеловима партије, на приватне рачуне секретара
и одговорних лица у износу од 72.500,00 КМ. До 31.12.2014. године политичка партија
није евидентирала трошкове за које су средства исплаћена, нити су аконтације правдане
на други начин, иако се, у складу са одлукама партије, о исплати аконтација правдају
сваког мјесеца, и то до 5 сваког мјесеца за претходни мјесец, уз подношење извјештаја
и рачуна за настале трошкове.
Ради недостатка доказа да ли су средства у износу од 72.500,00 КМ утрошена, у
пословним су књигама евидентирана као потраживања.
(6)
Партија је у пословним књигама и финансијским извјештајима у периоду од
2012. до 2014. године исказивала обавезу према правном лицу Робот Генерал Традинг
д.о.о. Сарајево у износу од 46.505,70 КМ.
Ревизијом финанцијских извјештаја за 2014. годину, када је прибављена аналитичка
картица од правног лица Робот Генерал Традинг д.о.о. Сарајево, утврђено је да ово
правно лице на дан 31.12.2014. године није имало потраживања од Савеза за бољу
будућност БиХ – Фахрудин Радончић, нити је странци икада фактурисан износ који она
исказује у пословним књигама.
Увидом у рачун правног лица Робот Генерал Традинг д.о.о. Сарајево, број: 001071 од
24.09.2012. године, утврђено је да он гласи на Аваз рото пресс д.о.о. Сарајево за
испоручени рекламни материјал (5.000 мушких мајица и 4.971 качкет), а евидентиран
је у пословним књигама Савеза за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић, и то као
трошак набављеног пропагандног материјала за изборну кампању за Локалне изборе
2012. године.
Политичка партија је 02.01.2015. године донијела одлуку о отпису обавезе према
правном лицу Робот Генерал Традинг д.о.о. Сарајево, у којој наводи да је у 2014. години
констатирала грешку, па с обзиром на то да је касно установљена, непостојећа обавеза
исказана пословним књигама у износу од 46.505,76 КМ, отписује се у корист прихода
политичке партије. У складу са поменутом одлуком, странка је исти дан у пословним
књигама за 2015. годину сторнирала обавезу према правном лицу Робот Генерал
Традинг д.о.о. Сарајево, а укњижила накнадно утврђене приходе из претходних година.
У вези са наведеном грешком, Аваз рото пресс д.о.о. Сарајево је политичкој партији
издао потврду број: 485/16 од 04.03.2016. године у којој се наводи да је рачун, број:
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001071 од дана 24.09.2012. године, који је издао Робот Цоммерце, књижен у њиховим
пословним књигама у текућој години.
(7)
Савез за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић није у финансијском
извјештају исказао обавезе на начин како је прописала Централна изборна комисија
БиХ, чиме је прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких
партија и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка а) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-1 Обавезе политичке партије по кредитима и позајмицама
обавезно је унијети податаке о даваоцу кредита или позајмице, износу кредита, датуму
његове реализације, висини рате, року враћања и износу обавезе на дан 31.12.
извјештајне године.
Политичка партија, у складу са наведеном одредбом Правилника, у финансијски
извјештај није унијела податке о датуму реализације позајмица и року њиховог
враћања. У финансијском извјештају партија је на дан 31.12.2014. године исказала
обавезе по основи позајмица од правног лица Аваз д.о.о. Сарајево у износу од
380.000,00 КМ, правног лица Аваз рото пресс д.о.о. Сарајево у износу од 515.000,00 КМ
и једног физичког лица у износу од 10.000,00 КМ, што укупно износи 905.000,00 КМ.
Увидом о уговоре о позајмицама, утврђено је да је политичка партија краткорочне
позајмице од правног лица Аваз д.о.о. Сарајево примила 2010. године, а анексима на
уговоре, закључене 2010. године, продужавала је рокове њихове отплате. Политичка
партија и Аваз д.о.о. Сарајево су 2014. године закључили анексе уговора, према којима
се партија обавезује да укупан дуг по основи позајмица врати у року од једне године од
дана потписивања анекса и то: 30.08.2015. године 250.000,00 КМ, 20.11.2015. године
50.000,00 КМ, 18.12.2015. године 100.000,00 КМ и 31.12.2015. године 30.000,00 КМ.
Позајмице Аваза рото пресс д.о.о. Сарајево партија је примила у 2014. години и то
22.09. 2014. године 200.000,00 КМ и 17.12.2014. године 315.000,00 КМ, а рок враћања
је дванаест мјесеци од дана пријема позајмице.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка б) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-2 Остале обавезе обавезно је унијети податаке о називу
повјериоца, датуму настанка обавезе и износу обавезе на одређени дан.
Политичка партија је умјесто датума настанка обавеза, у поменутом обрасцу
финансијског извјештаја за обавезе у износу од 366.694,44 КМ навела само да су из
почетног стања 01.01.2014. године.
Увидом у финансијску документацију, утврђено је да су обавезе према правном лицу
“ОКО“ Графичко-издавачка кућа у износу од 209.464,52 КМ, настајале у периоду од
2010. до 2014. године и то: 2010. године 46.105,48 КМ, 2011. године 6.861,97 КМ, 2012.
године 40.771,43 КМ, 2013. године 7.033,63 КМ и 2014. године 108.692,01 КМ.
(8)
Финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе
до дана овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2014. године политичка
партија није поднијела на начин како је прописала Централна изборна комисија БиХ,
чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 15. 1 став (1) Изборног закона БиХ.
У годишњем финансијском извјештају партија је трошкове изборне кампање исказала
у износу већем за 88.168,13 КМ, у односу на трошкове које је исказала у финансијском
извјештају за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере
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резултата Општих избора, одржаних у октобру 2014. године (постизборном
извјештају), који је Централној изборној комисији БиХ поднијела 15.12.2014. године,
након законом утврђеног рока.
У постизборном извјештају партија је исказала трошкове кампање у износу од
854.921,24 КМ, док је у годишњем финансијском извјештају исте трошкове исказала у
износу од 943.089,37 КМ. У складу са одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона
БиХ, а у вези са чланом 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија, Савез
за бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић је био обавезан да у финансијском
извјештају за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере
резултата избора искаже све трошкове који су настали у сврху провођења изборне
кампање.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Савез за бољу будућност БиХ –
Фахрудин Радончић је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могао да потроши 1.239.207,90 КМ. Политичка
партија је исказала трошкове кампање у износу од 943.089,37 КМ..
8. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 018)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска демократска странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Врста прихода

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

320.724,69
476.335,36
151.390,00
19.459,43
0,00
65.474,93
1.196.355,02
0,00
27.900,00
2.257.639,43
0,00
2.257.639,43

Учешће у ук.
приходима %
14,21 %
21,10 %
6,71 %
0,86 %
0,00 %
2,90 %
52,99 %
0,00 %
1,24 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је Српска
демократска странка у извјештајном периоду прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Три организациона дијела политичке партије су користила пословне просторе
без плаћања закупнине, чиме је партија остварила неновчане донације, које није
евидентирала у пословним књигама, у складу са одредбама члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија, нити их је пријавила у финансијском извјештају који
је поднијела Централној изборној комисији БиХ.
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Код Општинског одбора СДС Гацко странка је исказала трошкове закупа
пословног простора за 2014. годину у износу од 360,00 КМ и обавезу према Општини
у износу од 480,00 КМ. Међутим, Општина Гацко је Централној изборној комисији БиХ
доставила акт број: 03/2-400-12/16 од 07.03.2016. године у којем наводи да на дан
31.12.2014. године није имала потраживања од Српске демократске странке, што
указује на чињеницу да је простор кориштен без накнаде.
Код Општинског одбора СДС Мркоњић-Град партија је у пословним књигама
исказала трошкове закупа пословног простора у 2014. години у износу од 144,00 КМ и
обавезу према Општини у истом износу. Општина Мркоњић-Град у свом акту, број: 0103-11/15. од 13.05.2015. године наводи да је Скупштина Општине донијела одлуку о
давању на кориштење пословног простора без накнаде свим политичким партијама које
имају клубове одборника у Скупштини Општине Мркоњић-Град. Такође, Општина у
свом акту број: 01-03-8/16 од 08.03.2016. године, који је доставила Централној изборној
комисији БиХ, наводи да од Српске демократске странке није ни по којој основи имала
потраживања на дан 31.12.2014. године, што потврђује чињеницу да је пословни
простор додијељен на коришћење без накнаде.
Општина Сребреница је Централној изборној комисији БиХ доставила акт број:
01-014-229/15 од 19.05.2016. године, у коме наводи да је Српска демократска странка
без накнаде користила пословни простор, површине 15,40 м2.
б)
Ревизијом је утврђено да Српска демократска странка у пословним књигама и
финансијском извјештају није успоставила потпуне евиденције о својим приходима,
расходима и обавезама и годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин како
је прописала Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1) Партија у пословним књигама и финансијском извјештају није исказала неновчане
донације по основи кориштења пословних простора без накнаде, за које је исказала
трошкове закупнине у износу од 504,00 КМ, а ревизијом је утврђено јој их је додијелила
Општина на кориштење без плаћања закупнине, као што је наведено у налазу под а).
(2)
Српска демократска странка у 2014. години, која је предмет ревизије, није издала
потврде о пријему добровољних прилога на начин како је прописано чланом 6.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Партија је донаторима, правним и физичким лицима, од којих је примила прилоге у
износу од 693.200,29 КМ, издала признанице које садрже само име и презиме / назив
донатора, износ прилога и датум уплате.
Признанице не садрже број личног документа / идентификациони број донатора, адресу
и мјесто пребивалишта / сједишта донатора, како је прописано поменутим
Правилником.
(3)
Српска демократска странка у пословним књигама и финансијском извјештају
није исказала приход у износу од 58.989,54 КМ, који је остварила из буџета Општине
Зворник у износу од 58.839,50 КМ и буџета Општине Невесиње у износу од 150,04 КМ.
Општина Зворник је дана 03.02.2016. године Централној изборној комисији БиХ
доставила акт, број: 03-07-6-360-7/2015 од 01.02.2016. године, у којем наводи да су по
тужби Српске демократске странке против Општине Зворник, из буџета Општине
странци исплаћена средства у износу од 54.820,90 КМ дана 18.11.2014. године и
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4.018,60 КМ дана 29.12.2014. године. Средства су уплаћена на рачун адвоката Српске
демократске странке Радивоја Лазаревића.
Општина Невесиње је, како наводи у акту, број: 02/012.10-152/15 од 05.04.2016.
године Српској демократској странци поред новчаних средства одобрила преузимање
горива на бензинској пумпи Ђерић д.о.о. Невесиње. Партија је гориво преузела по
рачуну РН 2-79/14 од 31.03.2014. године у износу од 100,02 КМ и рачуну РН 2-503/14
од 31.12.2014. године у износу од 50,02 КМ.
Српска демократска странка, поред тога што није евидентирала наведене приходе, у
пословним књигама на дан 31.12.2014. године није евидентирала ни потраживање од
Радивоја Лазаревића, на чији рачун су уплаћена средства у износу од 58.839,50 КМ.
(4)
Српска демократска странка је плаћене казне за физичка лица, у износу од 580,00
КМ, пријавила у пословним књигама и финансијском извјештају као трошкове
политичке партије.
(5)
Политичка партија није у финансијском извјештају исказала обавезе на начин
како је прописала Централна изборна комисија БиХ, чиме је прекршила одредбе члана
24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка б) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-2 Остале обавезе обавезно је унијети податаке о називу
повјериоца, датуму настанка обавезе и износу обавезе на одређени дан.
Политичка партија у споменутом обрасцу, у којем је исказала обавезе на дан
31.12.2014.године у износу од 624.392,68 КМ, није навела датуме настанка обавеза.
Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да је 29,75 % укупних обавеза из
почетног стања 01.01.2014. године, што значи да су настале у периоду прије извјештајне
2014. године.
Странка је на дан 31.12.2014. године исказала обавезе према Општини Невесиње
у износу од 1.272,24 КМ, Општини Петрово у износу од 3,163,08 КМ, Општини Гацко
у износу од 480,00 КМ, Општини Мркоњић-Град у износу 144,00 КМ и обавезу према
Заједници етажних власника – Добој у износу од 6.704,32 КМ, за које је ревизијом, на
основи одговора наведених општина, утврђено да су непостојеће.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Српска
демократска странка је за потребе изборне, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 1.246.931,10 КМ. Партија је
исказала трошкове кампање у износу од 765.560,10 КМ..
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9. НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК (Код 502)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Народна странка Радом за
бољитак се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
1.926,00
55.989,00
0,00
3.774,95
0,00
8.460,00
717.413,18
0,00
0,00
787.563,13
0,00
787.563,13

Учешће у ук.
приходима %
0,25 %
7,11 %
0,00 %
0,48 %
0,00 %
1,07 %
91,09 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Народна странка Радом за бољитак прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
11., члана 12. став (1), и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Народна странка Радом за бољитак није лицима која су давала чланарине
партији издавала потврде у складу с одредбом члана 6. став (1) Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија и није уплатила примљене чланарине
путем благајне на трансакцијски рачун партије, чиме је прекршила одредбе члана 5.
став (4) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Контролом благајне је утврђено да је партији у готовини уплаћена чланарина у
укупном износу од 621,00 КМ. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је
да партија наведена средства није уплатила на трансакцијски рачун партије.
(2)
Партија није у пословним књигама евидентирала неновчане донације по основи
бесплатног кориштења пословних простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став
(4) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у Одлуку Општинског вијећа Завидовићи о додијели на коришћење
пословних просторија без накнаде, утврђено је да је Општински одбор Народне странке
Радом за бољитак Завидовићи користио пословни простор у власништву Општине
Завидовићи, површине 22,87 м2 без плаћања закупнине.
Општински одбор Народне странке Радом за бољитак Јабланица је на основи
Одлуке о додијели на коришћење пословних просторија без накнаде, користио
пословни простор Општине Јабланица, површине 13,75 м2 , без накнаде.
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Народна странка Радом за бољитак је коришћењем пословних простора у власништву
општина без плаћања закупнине, остварила неновчане донације, које је у складу са
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија и Законом
о финансирању политичких партија имала обавезу да евидентира у пословним књигама
и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину.
б)
На основи обављене ревизије, утврђено је да Народна странка Радом за бољитак
није успоставила потпуне и тачне евиденције о својим расходима и обавезама и није
финансијски извјештај поднијела у форми коју је прописала Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и Правилника.
Током обављања ревизије од партије су затражени изводи отворених ставки за поједине
обавезе, те је утврђено да партија није вршила усклађивање својих обавеза на дан
31.12.2014. године, што је била дужна по основи Закона о рачуноводству и ревизије
Федерације БиХ.
Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне и правовремене
евиденције о расходима, односно да је трошкове евидентирала у моменту плаћања
обавезе, што за резултат има погрешно исказане трошкове и обавезе у пословним
књигама и обрасцима 4 (укупни расходи политичке партије) и 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) финансијског извјештаја, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
Општински одбор странке Маглај је на основи Уговора о закупу са Удружењем
антифашиста и бораца народноослободилачког рата опћине Маглај, користио пословни
простор уз уговорену цијену мјесечног закупа од 180,00 КМ, односно закупнина за
десет мјесеци 2014. године износила је 1.800,00 КМ. Партија је трошкове закупа
евидентирала у пословним књигама и исказала у финансијском извјештају у износу од
450,00 КМ, колико је и платила, што је за 1.350,00 КМ мање у односу на уговорену
цијену закупа. Партија, такође, није у обрасцу 5 исказала обавезе према закуподавцу на
дан 31.12.2014. године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
ц)
Без квалифицирања ревизијског мишљења, скрећемо пажњу на измиривање
обавеза партије путем уговора о цесијама и уговора о преузимању дуга Контролом
документације Народне странке Радом за бољитак за 2014. годину, утврђено је да је
партија обавезе у износу од 68.155,31 КМ измирила на основи уговора о цесијама и
преузимању дуга. Увидом у уговоре о преузимању дуга, утврђено је да су обавезе
партије измирене на основи уговора о преузимању дуга са правним лицем “Кора-Фин“
Широки Бријег у износу од 17.376,86 КМ и уговора о преузимању дуга са правним
лицем “ЈН Јунита“ Широки Бријег у износу од 17.687,00 КМ, што укупно износи
35.063,86 КМ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Народна странка
Радом за бољитак је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 1.624.703,00 КМ.
Политичка странкапартија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове
изборне кампање у износу 200.099,33 КМ.
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10.

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА (Код 440)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Партија
демократског прогреса се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I + II)

Износ у КМ
13.050,00
27.449,87
2.950,00
1,41
0,00
3.266,05
617.492,72
0,00
10.981,00
675.191,05
0,00
675.191,05

Учешће у ук.
приходима %
1,93 %
4,07 %
0,44 %
0,00 %
0,00 %
0,48 %
91,45 %
0,00 %
1,63 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Партија демократског прогреса прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став
(2), члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговинe.
а)
Ревизијом је утврђено да Партија демократског прогреса није у пословним
књигама евидентирала неновчане донације по основи бесплатног кориштења
пословних простора, чиме су прекршене одредбе члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
-

Према подацима које је доставила Општина Билећа, утврђено је да је Партија
демократског прогреса користила просторије у власништву Општине Билећа,
без накнаде.

-

Партија демократског прогреса је користила без накнаде пословни простор
површине 13,68 м2, који је у власништву Општине Сребреница.

Партија демократског прогреса је коришћењем пословних простора у власништву
општина, без плаћања накнаде, примила неновчане донације, које је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2014. годину.
б)
Ревизијом је утврђено да су прилози физичких лица у укупном износу од
14.449,87 КМ и правних лица у укупном износу од 10.450,00 КМ уплаћени на
трансакцијске рачуне нижих организационих дијелова партије, односно нису уплаћени
на трансакцијске рачуне Главног одбора партије, што је супротно одредбама члана 6.
став (2) Закона о финансирању политичких партија.
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Наиме, Партија демократског прогреса је у 2014. години примила прилоге физичких
лица у укупном износу од 27.449,87 КМ и прилоге правних лица у укупном износу од
10.450,00 КМ. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна Главног одбора партије,
утврђено је да су на овај трансакцијски рачун уплаћени само прилози физичких лица у
износу од 13.000,00 КМ.
ц)
На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да
Партија демократског прогреса није правилно евидентирала приходе, расходе и обавезе
у пословним књигама и није обрасце годишњег финансијског извјештаја попунила у
складу с одредбама Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Увидом у пословне књиге странке, утврђено је да партија у оквиру својих
трошкова и прихода није евидентирала трошкове закупа пословних простора и
моторних возила, нити неновчане донације правних и физичких лица које је остварила
коришћењем пословних простора и моторних возила без накнаде. Партија трошкове
закупа није исказала ни у годишњем финансијском извјештају, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и 22. Правилника.
(2)
Контролом додатне финансијске документације, утврђено је да је Партија
демократског прогреса у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала трошкове закупа пословног простора који је користио Општински одбор
Србац у мањем износу за 600,00 КМ у односу на уговорену цијену закупа, чиме је
прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. Партија у годишњем финансијском
извјештају није исказала ни обавезу према закуподавцу, чиме је прекршила одредбе
члана 24. Правилника.
д)
Партија демократског прогреса је извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора
одржаних у октобру 2014. године, доставила Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине дана 22.12.2014. године, тј. након законом прописаног рока, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Партија демократског прогреса је
за потребе изборне кампање, на основи броја бирача, могла потрошити средства у
износу од 623.482,50 КМ. Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају
за 2014. годину исказала трошкове кампање у износу од 459.288,48 КМ.
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11. ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА (Код 1698)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска фронта се
финансирала из сљедећих изворa:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
66.349,00
148.962,00
13.788,00
0,00
0,00
22.908,00
29.227,00
0,00
281.234,00
0,00
281.234,00

Учешће у ук.
приходима %
23,59 %
52,97 %
4,90 %
0,00 %
0,00 %
8,15 %
10,39 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је
Демократска фронта у извјештајном периоду прекршила одредбе члана 11. и
члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе
члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Демократска фронта није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим
прописима, није успоставила потпуне и тачне евиденције о својим трошковима и
обавезама, годишњи финансијски извјештај и финансијски извјештај за период од дана
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора,
одржаних у октобру 2014. године, није поднијела на начин како је прописала Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15. 1
став (1) Изборног закона БиХ.
(1)
У пословним књигама и финансијском извјештају партија је успоставила скупне
евиденције о приходима и расходима на нивоу политичке партије. Тиме што није
успоставила евиденције по организационим дијеловима партије, прекршила је одредбе
члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана: 5.,
13., 18, 21., 22. и 23. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
(2)
Неновчане донације остварене коришћењем пословних простора без плаћања
закупнине, које је у финансијском извјештају пријавила у износу од 13.800,00 КМ, те
трошкове закупнине у истом износу, странка није евидентирала у својим пословним
књигама, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
(3)
У финансијском извјештају странка је пријавила донације правног лица Прима
Цоммерце д.о.о. Сарајево у износу од 6.146,00 и то на обрасцу 3-б (прилози правних
лица) у износу од 3.338,00 КМ и на обрасцу 3-е (неновчане донације) износ од 2.808,00
КМ.
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Увидом у пословне књиге и финансијску документацију, утврђено је да партија од
правног лица Прима Цоммерце д.о.о. Сарајево остварила само неновчану донацију,
неплаћањем услуга књиговодства, у износу од 2.808,00 КМ, што је исказано у
пословним књигама. На начин што је у финансијском извјештају пријавила приход у
износу већем за 3.338,00 КМ од оствареног, партија је прекршила одредбе члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
(4)
Демократска фронта, супротно одредбама члана 12. став (2) Закона о
финансирању политичких партија и одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона
БиХ, није успоставила евиденције, нити је у финансијском извјештају за период од дана
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора,
одржаних у октобру 2014. године, исказала трошкове изборне кампање мањем износу
од 258.419,58 КМ.
Ревизијом је утврђено да партија у пословним књигама није евидентирала три набавке
пропагандног материјала, и то: набавку од правног лица Еуроплакат д.о.о. Сарајево, по
рачуну број: 627-09/14 од 19.09.2014. године у износу од 164.062,50 КМ, набавку
правног лица Принт десигн д.о.о. Сарајево, по рачуну број: 2014/351 од 27.11.2014.
године у износу од 30.006,58 КМ и набавку од правног лица Проевент д.о.о. Сарајево
по рачуну број: 14446-12-14 пд 09.12.2014. године у износу од 64.350,00 КМ.
Увидом у ревизијске доказе, прибављене од поменутих правних лица, утврђено је да је
правном лицу Принт десигн д.о.о. Сарајево политичка партија уплатила аванс
02.07.2014. године у износу од 30.000,00 КМ, правном лицу Проевент д.о.о. Сарајево у
2014. години је уплаћено 3.744,00 КМ и 60.606,00 КМ у 2015. години, док је
Еуроплакату д.о.о. Сарајево наведени рачун партија у цјелости платила у 2015. години.
У пословним књигама за 2014. годину политичка партија није евидентирала ни
трошкове нити обавезе по наведеним рачунима.
(5)
Демократска фронта није у пословним књигама исказала стварне обавезе на дан
31.12.2014. године, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.
Ревизијом је утврђено да странка у пословним књигама није исказала обавезу
према правном лицу Еуроплакат д.о.о. Сарајево у износу од 164.062,50 КМ и обавезу
према правном лицу Проевент д.о.о. Сарајево у износу од 60.606,00 КМ.
У пословним књигама политичка странка је на дан 31.12.2014. године код 51
добављача исказала преплате, у укупном износу од 58.431,84 КМ, међу којима је и
Принт десигн д.о.о. Сарајево, са исказаном преплатом од 30.000,00 КМ. Ревизијом је
утврђено, као што је наведено у налазу под тачком (4), нису у питању преплате, нити
уплаћени аванси, већ су то књиговодствени пропусти, односно политичка партија није
евидентирала све рачуне за набављени пропагандни материјал и услуге које је партији
пружио добављач.
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 2.961.074,44 КМ. Политичка партија је је у годишњем
финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове кампање у износу од
705.383,08 КМ.
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12. КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 1276)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Комунистичка партија се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
470,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.444,00
0,00
0,00
17.914,00
0,00
17.914,00

Учешће у ук.
приходима %
2,62 %
27,91 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
69,47 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Комунистичка партија прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12.
став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе
члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне И Херцеговине.
а)
Комунистичка партија није водила евиденције о пријему добровољних прилога
и није лицима која су дала прилоге издала потврде у складу с одредбом члана 6. став
(1) Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
Увидом у аналитичку картицу промета по трансакцијском рачуну партије број:
1610000113070098 код Раиффеисен банк д.д., утврђено је да су на овај рачун уплаћене
донације у износу од 4.000,00 КМ, подршка ликвидности у износу од 500,00 КМ и
уплата у износу од 500,00 КМ, што укупно износи 5.000,00 КМ.
На наведеној картици промета нису исказани подаци о донаторима, тако да није било
могуће извршити идентификацију уплатиоца средстава.
б)
Комунистичка партија у 2014. години није водила пословне књиге у складу са
рачуноводственим прописима и није успоставила евиденције о својим приходима и
расходима, што је супротно одредбама члана 11. и 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
У складу са рачуноводственим прописима политичка партија није поднијела
годишњи обрачун за 2014. годину надлежној институцији, Агенцији за финансијске,
информатичке и посредничке услуге (АФИП). Политичка партија је у складу са чланом
4. став (2) Правилника, била дужна да Централној изборној комисији БиХ, уз годишњи
финансијски извјештај достави и копију годишњег обрачуна, овјерену од АФИП-а.
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(2)
Комунистичка партија је годишњи финансијски извјештај за 2014. годину
доставила дана 24.11.2015. године, тј. након законом прописаног рока, чиме је
прекршила одредбу члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
С обзиром на то да Комунистичка партија није водила пословне књиге, није сачинила
завршни рачун у складу са рачуноводственим прописима и није га поднијела АФИП-у,
недвосмислено је утврђено да годишњи финансијски извјештај за 2014. годину, који је
странка поднијела Централној изборној комисији БиХ није заснован на релевантним
књиговодственим евиденцијама и није поднесен у складу са Правилником.
Контролом годишњег финансијског извјештаја и података из извода са
трансакцијског рачуна, утврђено је да партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакцијских рачуна) годишњег финансијског извјештаја правилно исказала податке
о почетном стању на дан 01.01.2014. године, промету улаза, промету излаза и стању на
дан 31.12.2014. године, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Партија је на обрасцу 2 годишњег финансијског извјештаја исказала сљедеће податке о
промету оствареном путем трансакцијског рачуна број: 3060352622802126 отвореног
код Хyпо Алпе Адриа банке: почетно стање на дан 01.01.2014. године у износу од 0,00
КМ, промет улаза у износу од 12.664,00 КМ, промет излаза у износу од 12.664,00 КМ и
стање на дан 31.12.2014. године у износу од 0,00 КМ.
Контролом извода са трансакцијског рачуна, утврђено је да је почетно стање на дан
01.01.2014. године износило 0,43 КМ, промет улаза 12.567,60 КМ, промет излаза
12.556,82 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 11,21 КМ.
Комунистичка партија није на обрасцу 3-а (прилози физичких лица) исказала
прилоге физичких лица који су према подацима из обрасца 3 (извори финансирања)
износили 5.000,00 КМ.
С обзиром на то да партија није у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) навела податке
о донаторима, прекршила је одредбе 14. Правилника.
Увидом у обрасце годишњег финансијског извјештаја утврђено је да
Комунистичка партија није правилно исказала податке о расходима, чиме је прекршила
одредбе члана 21., 22. и 23. Правилника. Партија је у обрасцу 4 (укупни расходи
политичке партије) исказала укупне расходе у износу од 24.373,00 КМ, док је на
појединачним обрасцима 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) и 4.2
(трошкови пропаганде) исказала расходе у укупном износу од 63.542,00 КМ.
Како партија не води пословне књиге и нема књиговодствених евиденција, поуздано се
нису могли утврдити расходи које је партија остварила у 2014. години.
Комунистичка партија је на обрасцу 2.1 (Преглед стања благајне) исказала
податке о промету оствареном путем благајне током 2014. године, и то: почетно стање
на дан 01.01.2014. године у износу од 1.000,00 КМ, промет улаза у износу од 12.000,00
КМ, промет излаза у износу од 10.000,00 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу
од 3.000,00 КМ.
Како партија није водила благајну, односно уплате и исплате готовог новца није
евидентирала кроз Дневник благајне, нити посједује документацију, ревизија промета
благајне није могла бити обављена.
Ревизорима Службе за ревизију финансирања политичких партија, током обављања
ревизије у просторијама Комунистичке партије у Сарајеву, дјелокруг ревизије био је
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ограничен, из разлога што странка не води и не посједује пословне књиге, а годишњи
финансијски извјештај је доставила дан након обављене ревизије.
ц)
Комунистичка партија није поднијела извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата Опћих избора, одржаних
у октобру 2014. године, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне
и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Комунистичка
партија је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ могла да потроши 1.523.955,20 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу од
9.814,00 КМ.
13.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БИХ (Код 455)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Либерално-демократска
странка БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
11.451,00
15.415,35
0,00
0,00
0,00
34.505,46
0,00
0,00
61.371,81
0,00
61.371,81

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
18,66 %
25,12 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
56,22 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Либерално-демократска странка БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне И Херцеговине.
а)
Либерално-демократска странка БиХ није у пословним књигама евидентирала
неновчане донације по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме је
прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у Одлуку о додијели на коришћење пословних просторија без накнаде,
утврђено је да је Општински одбор ЛДС БиХ Јабланица користио пословни простор
Општине Јабланица површине 25,20 м2, без плаћања закупнине.
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Општински одбор странке у Илијашу је на основи Одлуке о начину и висини
плаћања закупнине, користио пословни простор површине 16,53 м2 , такође без
накнаде.
Либерално-демократска странка БиХ је коришћењем пословних простора у власништву
општина без плаћања закупнине остварила неновчане донације, које је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу да
евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за
2014. годину.
б)
На основи обављене ревизије, утврђено је да је Либерално-демократска странка
БиХ није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није
успоставила потпуне и тачне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама,
промету новчаних средства путем трансакционог рачуна и благајне и није финансијски
извјештај поднијела у форми коју је прописала Централна изборна комисија БиХ, чиме
је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
ЛДС БиХ у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна политичке
партије) годишњег финансијског извјештаја није исказала тачне податке о промету
оствареном путем трансакционих рачуна општинских одбора Сребреник и Травник,
чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Странка је на обрасцу 2 исказала исказала сљедеће податке о промету остварено
путем трансакционог рачуна Општинског одбора Сребреник број:1321500309497107
код НЛБ банке: промет улаза у износу од 18.240,70 КМ, промет излаза у износу од
19.149,44 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 0,00 КМ. Контролом
промета оствареног путем трансакцијског рачуна, утврђено је да је промет улаза
износио 17.549,60 КМ, промет излаза 18.455,60 КМ и стање на дан 31.12.2014. године
у износу од 2,74 КМ.
Либерално-демократска странка је у годишњем финансијском извјештају
исказала податке о промету на трансакцијском рачуну Општинског одбора Травник
број: 3389002205735681 код Уницредит банке: промет улаза 5.048,50 КМ, промет
излаза 5.048,50 КМ и стање на дан 31.12.2014. године 17,09 КМ. Контролом извода са
овог трансакционог рачуна утврђено је сљедеће: промет улаза 6.048,62 КМ, промет
излаза 6.040,09 КМ и стање на дан 31.12.2014. године 24,81 КМ.
(2)
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Либералнодемократска странка Босне и Херцеговине није у обрасцу 2-1 (преглед стања благајне)
исказала тачне податке о промету оствареном путем благајне општинског одбора
Травник, чиме је прекршила одредбе члана 12. Правилника.
Странка је у финансијском извјештају исказала сљедеће податке о промету оствареном
путем благајне Општинског одбора ЛДС БиХ Травник: промет улаза у износу од
3.085,00 КМ и промет излаза у износу од 3.085,00 КМ. Контролом благајничких
извјештаја утврђено је да је промет улаза износио 5.756,00 КМ, односно промет излаза
5.756,00 КМ.
(3)
У пословним књигама и финансијском извјештају, партија је као приход од
донација од правних лица исказала отписане обавезе према свом организационом
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дијелу, Општинском одбору Вогошћа у износу од 1.877,93 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 13. став (5) и члана 15. Правилника.
С обзиром на то да се ради о интерном преносу средстава унутар партије, партија није
остварила приход у у износу од 1.877,93 КМ, чиме је неосновано увећала своје приходе.
На обрасцу 3-б (донације правних лица) Централне канцеларије партије исказане су
донације у укупном износу од 14.815,35 КМ. Контролом пословних књига, утврђено је
да је странка извршила отпис обавеза у износу од 14.315,35 КМ, што је исказала као
донације правних лица. Партија је отписане обавезе у износу од 14.315,35 КМ требала
да искаже на обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које странка није имала обавезу
платити), а не на обрасцу 3-б годишњег финансијског извјештаја.
(4)
Партија у пословним књигама није правилно евидентирала приходе из буџета и
није правилно попунила обрасце 3-ф (приходи из буџета) и 3 (извори финансирања
политичких странака) финансијског извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 13. и
члана 19. Правилника.
У пословним књигама и финансијском извјештају Либерално-демократска странка
Босне и Херцеговине је приходе из буџета четири општине исказала у мањем износу
за 2.838,05 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Општина
Грачаница је актом број: 04-05-03474-2015 од 23.11.2015. године, доставила преглед
уплаћених средства Либерално-демократској странци Босне и Херцеговине у периоду
од 01.01. до 31.12.2014. године. Према наведеном прегледу, ова Општина је Либералнодемократској странци Босне и Херцеговине уплатила средства у укупном износу од
3.455,25 КМ. Партија је у финансијском извјештају исказала да је примила средства из
буџета Општине Грачаница у износу од 2.671,87 КМ, односно мање је исказала за
783,38 КМ.
Партија је у финансијском извјештају исказала приходе из буџета Општине
Тешањ у износу од 5.494,50 КМ. Службеном провјером података, утврђено је да су
партији из буџета Општине Тешањ уплаћена средства у износу од 5.994,00 КМ. Партија
је у финансијском извјештају исказала приходе из буџета ове општине у мањем износу
за 499,50 КМ.
Либерално-демократска странка БиХ је у годишњем финансијском извјештају
исказала приходе из буџета Општине Доњи Вакуф у мањем износу за 446,13 КМ у
односу на остварене. Наиме, партија је у финансијском извјештају исказала да је
примила средства из буџета Општине Доњи Вакуф у износу од 1.785,72 КМ. Према
подацима које је доставила Општина Доњи Вакуф, Либерално-демократској странци
Босне и Херцеговине су из буџета ове Општине уплаћена средства у износу од 2.232,15
КМ.
Странка је у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја исказала да је примила
средства буџета Општине Травник у износу од 6.291,96 КМ, што је за 1.109,04 КМ мање
у односу на остварене. Службеном провјером података, утврђено је да су из буџета
Општине Травник партији уплаћена средства износу од 7.401,00 КМ.
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(5)
Либерално-демократска странка БиХ је у обрасцу 3-ф исказала да је Централна
канцеларија примила средства из буџета у износу од 4.935,04 КМ, не наводећи назив
нивоа власти од кога су примљена, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника.
Ревизијом и контролом пословних књига Централне канцеларије странке је утврђено
да је ова канцеларија примила средства из буџета Општине Јабланица у износу 1.628,32
КМ, Општине Илијаш у износу од 1.554,50 КМ, Општине Травник у износу од 2.510,00
КМ, Општине Грачаница у износу од 258,76 КМ и од Општине Добој-Исток у износу
од 250,00 КМ, односно укупно 6.201,58 КМ.
(6)
Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне и правовремене
евиденције о расходима и није правилно исказала у обрасцима 4 (укупни расходи
политичке партије) и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) финансијског
извјештаја, чиме је прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
Општински одбор ЛДС БиХ Сребреник је на основи Уговора о закупу са ЈУ ”Центар за
културу и информирање“ Сребреник, користио пословни простор уз уговорену цијену
мјесечног закупа од 150,00 КМ, односно 1.800,00 КМ годишње. Партија је трошкове
закупа исказала у износу од 450,00 КМ, колико је и платила, односно исказала у мањем
износу за 1.350,00 КМ у односу на уговорену цијену закупа.
(7)
На обрасцу 5 (обавезе политичке партије) годишњег финансијског извјештаја
исказане су обавезе партије у износу од 111.423,43 КМ. Током обављања ревизије од
партије су затражени Изводи отворених ставки за поједине обавезе, те је утврђено да
није вршила усклађивање својих обавеза на дан 31.12.2014. године, што је била дужна
по основи Закона о рачуноводству и ревизије Федерације БиХ.
Како партија није вршила усклађивање својих обавеза на крају пословне године,
поуздано се нису могле утврдити обавезе партије на дан 31.12.2014. године.
Такође, партија је збирно исказала обавезе према осталим добављачима у износу од
43.262,65 КМ, без навођења аналитике, тј. појединачних обавеза, тако да образац 5.
годишњег финансијског извјештаја није попуњен у складу с одредбама члана 24.
Правилника.
ц)
Либерално-демократска странка
Босне и Херцеговине није доставила
финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана
објаве званичних резултата Општих избора одржаних у октобру 2014. године у законом
одређеном року, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и
Херцеговине. Партија је постизборни финансијски извјештај – Општи избори 2014.
године, доставила 18.12.2014. године.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Либералнодемократска странка Босне и Херцеговине је за потребе изборне, према броју бирача
које је објавила Централна изборна комисија БиХ, у сврху изборне кампање могла да
потроши 283.553,25 КМ.
У годишњем финансијском извјештају политичка партија је исказала трошкове изборне
кампање у износу од 7.096,10 КМ.
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14.

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 027)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Хрватска
демократска заједница Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Износ у КМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

54.138,94
244.965,02
84.350,00
1.485,57
0,00
7.572,40
1.549.179,76
0,00
11.699,49
1.953.391,18
0,00
1.953.391,18

II

Извори финансирања (I+II)

Учешће у ук.
приходима %
2,77 %
12,54 %
4,32 %
0,08 %
0,00 %
0,39 %
79,31 %
0,00 %
0,60 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана
5. став (4), члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
а)
Ревизијом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да прилози физичких
лица у износу од 17.332,92 КМ и прилози правних лица у износу од 17.050,00 КМ нису
уплаћени на трансакцијске рачуне Централне канцеларије партије, што је супротно
одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
Хрватска демократска заједнице Босне и Херцеговине је у 2014. години примила
прилоге физичких лица у укупном износу од 244.965,02 КМ и прилоге правних лица у
укупном износу од 84.350,00 КМ. Увидом у изводе са трансакцијских рачуна Централне
канцеларије партије, утврђено је да су на ове трансакцијске рачуне уплаћени прилози
физичких лица, односно извршен је полог прилога из благајне партије у укупном износу
од 227.180,00 КМ, који чине приходе Централне канцеларије партије. Такође је
утврђено да су прилози физичких лица у износу од 452,10 КМ који чине приходе ОО
ХДЗ БиХ Брчко уплаћени на трансакцијски рачун Централне канцеларије партије.
На трансакцијски рачун Централне канцеларије партије су уплаћени и прилози правних
лица Централне канцеларије партије у износу од 53.000,00 КМ, те прилози правних
лица ЖО ХДЗ БиХ Соли Тузла у износу од 6.500,00 КМ, ЖО ХДЗ БиХ Посавина у
износу од 5.000,00 КМ, ОО ХДЗ БиХ Орашје у износу од 300,00 КМ и ОО ХДЗ БиХ
Витез у износу од 2.500,00 КМ.
Служба за ревизију је утврдила да је Општинска организација ХДЗ БиХ Жепче примила
прилог правног лица “Дрвеx“ д.о.о. Жепче у износу од 2.000,00 КМ, готовински, путем
благајне. Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да овај прилог није
уплаћен на трансакциони рачун, чиме је странка прекршила одредбу члана 5. став (4)
Закона о финансирању политичких партија.
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б)
На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да
Хрватска демократска заједнице Босне и Херцеговине није правилно евидентирала
расходе и обавезе у пословним књигама и није попунила обрасце финансијског
извјештаја у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине није у складу са пореским
прописима обрачунала и уплатила порез на доходак и припадајуће доприносе на
средства која су исплаћена физичким лицима, а имају карактер личних примања, нити
је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала трошкове и обавезе по
овој основи.
Контролом додатне финансијске документације, утврђено је да је Централна
канцеларија партије исплатила из благајне средства физичком лицу – запосленику
партије на име плаћања новчаних казни по основи саобраћајних прекршаја у укупном
износу од 1.162,20 КМ. Централна канцеларија ХДЗ БиХ на наведену исплату није
обрачунала нити платила порез на доходак и доприносе.
Општинска организација ХДЗ БиХ Тузла је исплатила путне трошкове лицима
која нису запослена у овој опћинској организацији у укупном износу од 5.051,00 КМ.
У складу са пореским прописима, партија је имала обавезу да на исплаћена средства по
основи путних трошкова лицима која нису запослена у партији, као на лична примања,
обрачуна и плати порез на доходак и доприносе.
Општинска организација ХДЗ БиХ Жепче је исплатила средства физичким
лицима по основи трошкова телефонских услуга – мобилна мрежа у укупном износу од
2.190,00 КМ. Средства су исплаћена на основи налога за исплату предсједнику
општинске организације и физичким лицима која нису запослена у партији.
Увидом у документацију о готовинским исплатама, утврђено је да је Општинска
организација ХДЗ БиХ Жепче извршила исплату новчаних средстава физичким лицима
по основи трошкова горива у износу од 1.100,00 КМ. Исплате су извршене из благајне,
готовински, на основи одлуке предсједника ОО ХДЗ БиХ Жепче. Према подацима из
пословних књига за 2014. годину овај организациони дио нема возила у свом
власништву.
Имајући у виду да овај организациони дио партије не посједује возила, а да су средства
исплаћена лицима која нису запослена у овој организацији, на основи одлука и рачуна
за гориво, односно да нема путне налоге из којих би се утврдило у коју сврху је
утрошено гориво, партија је имала обавезу да на исплаћена средства физичким лицима
обрачуна порез на доходак и припадајуће доприносе.
С обзиром на то да средства исплаћена физичком лицима имају карактер личних
примања, партија је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на сва
исплаћена средства физичким лицима по овој основи, обрачуна и уплати порезе и
доприносе.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска демократска заједнице
Босне и Херцеговине је, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ могла да потроши средства у износу од 1.169.751,44 КМ.
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Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове
кампање у износу од 550.905.45 КМ.
15.

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА (Код 515)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја,
социјалдемократа се финансирао из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Износ у КМ

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а )
Прилози правних лица (3-б )
Приходи од имовине (3-ц )
Приходи од пр.лица (3-д )
Приходи од поклона (3-е )
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г )
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

347.124,29
280.201,13
12.300,00
0,11
0,00
1.050,00
2.047.324,03
0,00
19.840,06
2.707.839,62
0,00
2.707.839,62

Савез

независних

Учешће у ук.
приходима %
12,82 %
10,35 %
0,45 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
75,61 %
0,00 %
0,73 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Савез независних социјалдемократа прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11.
и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Савез независних социјалдемократа је коришћењем пословних простора у
власништву општина без плаћања закупнине остварио неновчане донације, коју је у
складу са Правилником и Законом о финансирању политичких партија имао обавезу
евидентирати у пословним књигама и пријавити у годишњем финансијском извјештају
за 2014. годину.
Увидом у Одлуку о додијели на коришћење пословних просторија без накнаде,
утврђено је да је Општински одбор странке Кључ користио пословни простор површине
14,31м2 Општине Кључ, без плаћања закупнине.
Општински одбор странке у Сребреници је на основи Одлуке Начелника
општине без плаћања закупнине, користио пословни простор површине 14,38 м2 .
Општински одбор странке Невесиње је на основи Одлуке о додијели пословних
просторе и висини накнаде, користио пословни простор површине 10,00 м2, такође без
накнаде.
б)
На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Савез независних социјалдемократа није успоставио
потпуне и тачне евиденције о својим приходима и обавезама, нити је годишњи
финансијски извјештај попунио у складу са одредбама Правилника, чиме су прекршене
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
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Савез независних социјалдемократа није у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају правилно исказао приходе из буџета, чиме је прекршио
одредбе члана 13. и 19. Правилника.
Служба за ревизију је утврдила да је Савез независних социјалдемократа у
пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказао приходе из буџета
Општине Котор-Варош у мањем износу за 1.326,50 КМ.
Савез независних социјалдемократа је у обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказао
приходе из буџета Општине Котор-Варош у износу за 3.931,18 КМ. Према подацима
које је доставила Општина Котор-Варош, утврђено је да је ова Општина из буџетских
средстава намијењених за финансирање партије платила рачун добављачу СУР “Руски
Цар“ број: 29-03/2014. године од 19.03.2014. године у износу од 1.326,50 КМ на име
ресторанских услуга поводом 8. марта.
Странка, такође, наведени рачун није евидентирала у својим пословним књигама у
оквиру трошкова репрезентације нити их је исказала у обрасцу 4 (укупни расходи) и 41 (режијско-административни и остали трошкови).
Увидом у податке које је доставила Општина Љубиње, утврђено је да је из буџета
ове Општине Савезу независних социјалдемократа исплаћено 900,00 КМ, од чега је
486,42 КМ уплаћено на трансакцијски рачун партије. Средства у износу од 413,58 КМ
су исплаћена на име трошкова електричне енергије. Партија је у својим пословним
књигама и обрасцу 3-ф исказала само средства која су уплаћена на трансакцијски рачун
партије.
Савез независних социјалдемократа није у пословним књигама евидентирао нити у
годишњем финансијском извјештају исказао трошкове електричне енергије у износу од
413,58 КМ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Савез независних
социјалдемократа је за потребе изборне, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ, могао да потроши 2.080.095,70 КМ.
Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове
изборне кампање у износу 1.468.327,13 КМ.
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16.
СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА (Код 1250)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка социјалне сигурности
Српских бораца се финансирала из сљедећих извора:

Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г)
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
1.940,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.533,00
0,00
9.623,00
0,00
9.623,00

Учешће у ук.
приходима %
20,16 %
22,34 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
57,50 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка социјалне сигурности Српских бораца у извјештајном периоду
прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12. став (1), (2) и (3) Закона
о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
а)
Политичка партија је остварила неновчану донацију на начин што је за свој рад
користила пословни простор, који јој је без накнаде додијелио Жељко Ђурић. У складу
с одредбама члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија, политичка
партија је била дужна успоставити евиденцију о пријему поменуте донације, те
донатору издати потврду о њеном пријему.
б)
Ревизијом је утврђено да Странка социјалне сигурности Српских бораца није
водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила
тачне евиденције о својим приходима и расходима, финансијски извјештај за период од
дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора,
одржаних у октобру 2014. године, поднијела је након законом прописаног рока и
годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Странка социјалне сигурности Српских бораца није, у складу са
рачуноводственим прописима, успоставила књиговодствени систем, па самим тиме за
2014. годину нема основне књиговодствене евиденције бруто биланс и главну књигу,
што је у супротности и са чланом 11. Закона о финансирању политичких партија.
Партија је финансијски извјештај сачинила на основи књиговодствених исправа: извода
са трансакцијског рачуна код НЛБ Развојне банке, рачуна и уговора о примљеним
новчаним позајмицама.
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(2)
Партија је у финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној
комисији БиХ и годишњем обрачуну (завршном рачуну за 2014. годину) који поднијела
Агенције за пружање посредничких, информатичких и финансијских услуга (АПИФ),
супротно одредбама члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија,
исказала различите податке о промету новчаних средстава, приходима, расходима и
обавезама на дан 31.12.2014. године.
Стање новчаних средства на дан 31.12.2014. године партија је у годишњем
обрачуну исказала у износу од 1.300,00 КМ, док су увидом у финансијску
документацију утврђена само средства на трансакцијском рачуну у износу од 30,43 КМ,
колико је и пријављено у извјештају који је поднесен у складу са Законом о
финансирању политичких партија.
Ревизијом је утврђено да политичка партија, с обзиром на то да није водила пословне
књиге, у завршном рачуну није исказала одлив средства из благајне у износу од 1.300,00
КМ којима су плаћени трошкови изборне кампање у истом износу, а који су пријављени
у постизборном финансијском извјештају.
У финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ
странка је исказала приход у износу од 9.623,00 КМ, док је у годишњем обрачуну који
је поднијела АПИФ-у исказала приходе у износу од 22.623,00 КМ.
Ревизијом је утврђено да је партија у годишњем обрачуну, као приход исказала и
средства која је примила као позајмице у износу од 13.000,00 КМ, иако их је обавезна
вратити.
Поврат зајма у износу од 5.000,00 КМ политичка партија је исказала као
режијско-административни трошак.
У годишњем обрачуну партија није на дан 31.12.2014. године исказала обавезе
по основи позајмица, док је у финансијском извјештају, који је поднијела у складу с
одредбама Закона финансирању политичких партија исказала обавезе по позајмицама
од три физичка лица у износу од 8.000,00 КМ. Увидом у уговоре о датим позајмицама
и изводе са трансакцијског рачуна партије, утврђено је да је партија на дан 31.12.2014.
године имала поменуте обавезе у износу од 8.000,00 КМ.
(3)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора, одржаних у
октобру 2014. године (постизборни финансијски извјештај), поднијела 02.04.2015.
године, након законом прописаног рока.
У складу са одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине и члана
12. став (2) Закона о финансирању политичких партија политичка партија је имала
обавезу да постизборни финансијски извјештај Централној изборној комисији БиХ
поднесе у року од тридесет дана од дана објаве изборних резултата у Службеном
гласнику БиХ, односно до 10.12.2014. године.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка социјалне сигурности
Српских бораца је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 186.274,80 КМ. Политичка партија
је исказала трошкове кампање у износу од 1.300,00 КМ.
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17.
ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР АНТЕ СТАРЧЕВИЋ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1178)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска странка права Др
Анте Старчевић Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од правних лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
6.600,00
300,00
0,00
0,00
15.460,00
3.400,00
0,00
0,00
25.760,00
0,00
25.760,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
25,62 %
1,16%
0,00%
0,00%
60,02%
13,20%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне И
Херцеговине.
а)
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине није водила
пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима и није успоставила
евиденције о својим приходима и расходима, чиме је прекршила одредбе члана 11. и
члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија. Партија је током
обављања ревизије дала изјаву у којој је навела да није водила пословне књиге у 2014.
години.
Партија је годишњи финансијски извјештај за 2014. годину доставила након законом
прописаног рока и није обрасце годишњег финансијског извјештаја попунила у складу
са Правилником (“Службени гласник БиХ број: 96/13), чиме је прекршила одредбе
члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине је годишњи
финансијски извјештај за 2014. годину доставила дана 15.07.2015. године, тј. након
законом прописаног рока. Годишњи финансијски извјештај за 2014. годину партија је
доставила на обрасцима који су прописани Правилником (“Службени гласник БиХ“
број: 61/06), чија је примјена стављена ван снаге 01.01.2014. године. Партија је уз
годишњи финансијски извјештај доставила Биланс успјеха и Биланс стања за 2014.
годину који нису овјериле надлежне институције у Босни и Херцеговини.
(2)
Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 3382202257007117
код Уницредит банке д.д. и промета оствареног путем благајне, увидом у уговоре о
позајмицама и увидом у Одлуку о поврату позајмице, утврђено је да је партија укупне
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приходе у финансијском извјештају исказала у већем износу за 20.460,00 КМ у односу
на остварене.
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине је на обрасцу
3-а (прилози физичких лица) финансијског извјештаја исказала прилоге физичких лица
у износу од 6.600,00 КМ.
Контролом промета извода са трансакцијског рачуна, утврђено је да су на рачун
уплаћени прилози физичких лица у износу од 1.600,00 КМ и позајмица физичког лица
у износу од 5.000,00 КМ.
Партија је у годишњем финансијском извјештају исказала прилоге физичких лица,
односно укупне приходе у већем износу за 5.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе
члана 13. и 14. Правилника.
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине је у обрасцу 3е годишњег финансијског извјештаја исказала неновчане донације у износу од
15.460,00 КМ.
Увидом у дневнике благајне и изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да су на
трансакцијски рачун партије уплаћена средства из благајне у износу од 460,00 КМ и
позајмица од физичког лица у износу од 15.000,00 КМ.
На основи документације која је ревизорима предочена током обављања ревизије, није
утврђено да је партија остварила приходе по основи неновчаних донација, што за
резултат има погрешно исказане приходе у годишњем финансијском извјештају.
(3)
Партија је на обрасцу 4. (укупни расходи политичке странке) финансијског
извјештаја укупне расходе исказала у износу од 25.775,00 КМ, од тога режијскоадминистративне и остале трошкове у износу од 19.930,00 КМ и трошкове пропаганде
у износу од 5.845,00 КМ.
Контролом промета извода са трансакцијског рачуна код Уницредит банке и издатака
из благајне, утврђено је да је извршен поврат позајмица физичким лицима у укупном
износу од 19.930,00 КМ.
С обзиром на то да поврат позајмице не представља трошак са аспекта књиговодства,
партија је укупне расходе неоправдано увећала за износ од 19.930,00 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
(4)
На обрасцу 5. (обавезе политичке партије) годишњег финансијског извјештаја
партија није навела да има обавезе по основи позајмица и обавезе према добављачима.
Како партија није водила пословне књиге, није се могло поуздано утврдити да ли
партија на дан 31.12.2014. године има обавезе.
б)
Хрватска странка права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине није поднијела
финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана
објаве званичних резултата Општих избора одржаних у октобру 2014. године, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Хрватска странка
права Др Анте Старчевић Босне и Херцеговине је, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, у сврху изборне кампање могла да потроши
366.342,76 КМ. У годишњем финансијском извјештају политичка партија је исказала
трошкове изборне кампање у износу од 5.845,00 КМ.

73

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
18.
ПРИВРЕДНИ НАРОДНИ ПОКРЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1262)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Привредни народни покрет
Босне и Херцеговине се финансирао из сљедећих извора:

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616,00
0,00
0,00
616,00
0,00
616,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 12. став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
Партија је на обрасцу 1 (Општи подаци о политичкој партији) као лице
овлаштено за заступање странке навела да је то Милорад Чегар, замјеник предсједника
партије. Увидом у Рјешење Основног суда у Бањалуци број: Рп-3/12 од 21.05.2012.
године наведено је да је лице овлаштено за заступање и престављање странке Душан
Латинчић, предсједник главног одбора. Наведени образац финансијског извјештаја није
попуњен у складу с одредбама члана 9. Правилника.
Контролом годишњег финансијског извјештаја и података из извода са
трансакционог рачуна, утврђено је да партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих
трансакционих рачуна) годишњег финансијског извјештаја исказала податке о промету
улаза и промету излаза, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Партија је на обрасцу 2 годишњег финансијског извјештаја исказала сљедеће податке о
промету оствареном путем трансакцијског рачуна број: 568163134000373 отвореног
код Банка Српске АД: почетно стање на дан 01.01.2014. године у износу од 616,00 КМ,
и стање на дан 31.12.2014. године 191,56 КМ.
Контролом извода са трансакционог рачуна, утврђено је да је почетно стање на дан
01.01.2014. године износило 615,90 КМ, промет улаза 0,07 КМ, промет излаза 424,41
КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 191,56 КМ.
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине је на обрасцу 3 (извори
финансирања) и на обрасцу 3-ф (приходи из буџета) исказао средства буџета у износу
од 616,00 КМ. Партија је погрешно попунила образац јер је своју активу – новчана
средства са трансакционог рачуна, исказала као приход из буџета. Контролом промета
извода са трансакционог рачуна код Банке Српске АД и увидом у Биланс успјеха за
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период 01.01. – 31.12.2014. године, утврђено је да партија током 2014. године није
примила наведена средства. С обзиром на то да је партија исказала приходе које није
остварила, односно да је средства пренесена из 2013. године исказала као приходе
текућег периода, прекршила је одредбе чланова 13. и 19. Правилника.

19.

БОШЊАЧКА СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 930)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Бошњачка
сељачка странка се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

II

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Бошњачка сељачка странка прекршила одредбе 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Бошњачка сељачка странка није водила евиденције о својим приходима и расходима,
да је годишњи финансијски извјештај доставила након законом прописаног рока и да
обрасце расхода није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Бошњачка сељачка странка је сачинила и Годишњи обрачун за 2014. годину предала
Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине дана 03.02.2015. године.
У Годишњем обрачуну партија није исказала приходе и расходе који су према подацима
из годишњег финансијског извјештаја износили 1.200,00 КМ.
Увидом у годишњи финансијски извјештај који је достављен Централној изборној
комисији Босне и Херцеговине дана 04.05.2016. године, утврђено је да је Бошњачка
сељачка странка исказала неновчане донације по основи бесплатног коришћења
пословног простора у власништву физичког лица, односно укупне приходе у износу од
1.200,00 КМ. Међутим, партија није на обрасцима годишњег финансијског извјештаја
исказала трошкове закупа пословног простора у истом износу, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и 22. Правилника.
Увидом у Извјештај о рачунима правних лица из Јединственог регистра трансакцијских
рачуна у Босни и Херцеговини који води Централна банка Босне и Херцеговине,
утврђено је да је трансакцијски рачун Бошњачке сељачке странке угашен 24.02.2012.
године.
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20.

СТРАНКА ЗА НАРОД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1177)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка за Народ Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
2.000,00
3.200,00
0,19
0,00
0,00
14.693,28
0,00
0,00
19.893,47
0,00
19.893,47

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
10,05 %
16,09 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
73,86 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Ревизијом финансијских извјештаја за 2014. годину Странке за Народ Босне и
Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија и одредби члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Странка за Народ
Босне и Херцеговине је, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ, у сврху изборне кампање могла да потроши 65.268,60 КМ. У
финансијском извјештају партија је исказала трошкове изборне кампање у износу од
8.037,10 КМ.
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21.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-ИЗВОРНА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска напредна странка –
изворна, није остварила приходе, нити се финансирала из кредита, што је исказано у
сљедећој табели:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр. лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

На основи обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину
Српске напредне странке – изворне, нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.

Прилог бр. 2 – Налази ревизије из извјештаја о прегледу годишњих
финансијских извјештаја политичких партија за 2014. годину
1.
СТРАНКА ЕВРОПСКЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ (Код 1268)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка
социјалдемократије се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица ( 3-а )
Прилози правних лица ( 3-б )
Приходи од имовине ( 3-ц )
Приходи од пр.лица ( 3-д )
Приходи од поклона ( 3-е )
Приходи из буџета ( 3-ф )
Приходи од пропаг. ( 3-г )
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
77.034,06
49.814,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.848,06
0,00
126.848,06

европске

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
60,73 %
39,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка европске социјалдемократије прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
8. став (1) и (4), члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 15.1 став (1) и члана 15.10 став (2) Изборног закона Босне
и Херецговине.
а)
Странка европске социјалдемократије није, у складу са одредбама члана 5. став
(4) Закона о финансирању политичких партија, донаторима издала потврде о пријему
прилога.
Увидом у финансијски извјештај и изводе са трансакцијског рачуна код НЛБ Банке,
утврђено је да је политичка партија примила новчане прилоге од физичких лица у
износу од 77.034,06 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије БиХ број: 03-07-6-299-2/15 од 24.08.2015.
године партији да достави копије потврда о пријему добровољних прилога, које је
обавезна издати на начин прописан чланом 6. став (1) Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија, Странка европске социјалдемократије
је доставила копије налога за уплату средства у корист трансакционог рачуна
политичке партије и потврде које је издала банка уплатиоцу средстава.
Увидом у копије налога за уплату, утврђено је да су у налозима уписана само имена и
презимена уплатиоца, да одређени број налога није потписао налогодавац за плаћање и
да су налози исписани истим рукописом. С обзиром на то да на изводима са
трансакционог рачуна и на налозима, на основи којих је НЛБ Банка примила и
укњижила готовинске уплате, нису наведне адресе донатора, контакт-телефон нити
било који други подаци, осим имена и презимена, а политичка партија није доставила
потврде прописане чланом 6. став (1) Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија, није могуће утврдити идентитет донатора ове
политичке партије.
Наведено је потврдила и Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцеговине
својим актом, број: 04-2-1-4037-1/15 од 17.11.2015. године, у којем наводи да су налози
без потпуних података о уплатиоцу, без потписа налогодавца и да су налози од
номинално више уплатилаца исписани истим рукописом, усљед чега постоји оправдана
сумња да је заправо ријеч о уплати исте особе.
б)
Политичка партија је у финансијском извјештају пријавила новчане донације од
три физичка лица у укупном износу од 8.000,00 КМ, која тврде у изјавама, које су
доставили Централној изборној комисији Босне и Херцеговине, да нису донатори
Странке европске социјалдемократије.
На основи изјава физичких лица да нису дали донације, а имајући у виду налазе
ревизије наведене под тачком а), поуздано се може тврдити да су у питању прилози
анонимних донатора који су, у складу са одредбама члана 8. став (1) тачка е) Закона о
финансирању политичких партија, забрањени политичким партијама.
ц)
Странка европске социјалдемократије је, супротно одредби члана 8. став (4)
Закона о финансирању политичких партија, примила новчане прилоге у износу од
49.814,00 КМ од правног лица ”АГ-Ахидрон Грађење“ д.о.о. Сарајево, које је у 2014.
години склопило уговор о јавним набавкама, с органом извршне власти, који прелази
10.000,00 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Оптшина Илиџа је
доставила акт, број: 04-14-310/16 од 18.01.2016. године, у којем наводи да је са правним
лицем “АГ-Ахидрон Грађење“ д.о.о. Сарајево дана 17.06.2014. године склопила уговор
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о јавним набавкама, број: 06-282/14, на износ од 198.139,49 КМ. Током 2014. године
године реализован је већи дио уговора, у износу од 102.612,44 КМ.
д)
На основи финансијског извјештаја и финансијске документације коју је на
захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине доставила политичка
партија, утврђено је да партија није успоставила тачне евиденције о својим приходима
и расходима и годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин како је
прописала Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Странка европске социјалдемократије није успоставила потпуне и тачне евиденције из
којих би се поуздано могао да утврди идентитет донатор и у финансијски извјештај
(образац 3-а Прилози физичких лица) није унијела бројеве потврда о пријему
добровољних прилога, нити са њима располаже, иако је била обавезна потврду издати
сваком донатору, на начин прописан чланом 6. став (1) Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија.
е)
Финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе
до дана овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2014. године Странке
европске социјалдемократије није поднијела у складу с одредбама члана 12. став (2)
Закона о финансирању политичких партија и одредбама члана 15.1 став (1) Изборног
закона БиХ.
Странка европске социјалдемократије није пријавила трошкове штампања
плаката, које су током изборне кампање у великом броју биле истакнуте на јавним
мјестима, нити други штампани материјал који је дијељен бирачима. Такођер, партија
није пријавила ни изворе финансирања штампаног изборног материјала, чиме је
прекршила одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
Као трошкове кампање партија није исказала износ од 2.041,65 КМ за закуп
дворане “Дома младих“ у Центру Скендерија.
Трошкови изборне кампање
Странка европске социјалдемократије је за 32.137,05 КМ прекорачила лимит на
трошкове изборне кампање, прописан одредбама члана 15.10 став (2) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка европске
социјалдемократије је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 81.518,60 КМ. Политичка партија
је исказала трошкове кампање у износу од 111.831,20 КМ.
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НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 1718)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Народни демократски покрет
се финансирао из сљедећих извора:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи

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

Износ у КМ
0,00
34.950,00
18.750,00
0,00
0,00
3.200,00
43.650,00
0,00
0,00
100.550,00
0,00
100.550,00

Учешће у ук.
приходима. %
0,00 %
34,76 %
18,65 %
0,00 %
0,00 %
3,18 %
43,41 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Народни демократски покрет прекршио одредбе члана 8. став (1), члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
На основи извршеног прегледа, утврђено је да је партија остварила приходе по
основи неновчаних донација политичких партија Нове социјалистичке партије у износу
од 5.747,77 КМ, Народне демократске странке у износу од 27.672,00 КМ и Демократске
партије Драган Чавић у износу од 6.046,67 КМ, односно укупно 39.466,44 КМ, а које су
се финансирале приходима из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у расположиву документацију утврђено је да је Нова социјалистичка
партија на основу Споразума о придруживању у састав Народног демократског покрета
од 24.04.2014. године, утрошила средства у износу од 5.747,77 КМ за финансирање
кампање два кандидата Нове социјалистичке партије који су учествовали на Општим
изборима 2014. године на листама Народног демократског покрета Здравка
Крсмановића и Драгане Доброта.
Провјером у службеним евиденцијама утврђено је да на Општим изборима 2014. године
наведене партије нису учествовале као коалиција партија Народни демократски покрет
и Нова социјалистичка партија.
С обзиром на то да наведене партије нису наступиле као коалиција партија на Општим
изборима 2014. године, а да је Нова социјалистичка партија дјелимично финансирала
трошкове кампање Народног демократског покрета, Народни демократски покрет је
остварио забрањени прилог у износу од 5.747,77 КМ од Нове социјалистичке партије,
јер се она финансирала приходима из буџета у 2014. години.
Народна демократска странка је исказала трошкове кампање у износу од
27.672,00 КМ, а да притом није учествовала на Општим изборима 2014. године.
У поступку прегледа годишњег финансијског извјештаја Народне демократске странке
за 2014. годину, утврђено је да дио рачуна за кампање директно гласи на странку
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Народни демократски покрет, што недвосмислено указује на чињеницу да је Народна
демократска странка финансирала дио трошкова кампање Народног демократског
покрета.
С обзиром на то да је Народна демократска странка остварила приходе из буџета у 2014.
години, те да је својим средствима дјелимично финансирала кампању Народног
демократског покрета, те имајући у виду и чињеницу да политичке партије Народна
демократска странка и Народни демократски покрет дјелују као посебне политичке
партије, Народни демократски покрет је од ове партије примио забрањени прилог у
износу од 27.672,00 КМ.
Демократска партија Драган Чавић је у финансијском извјештају исказала
трошкове кампање у износу од 6.046,67 КМ, а да при том није учествовала на Општим
изборима 2014. године.
У поступку прегледа годишњег финансијског извјештаја Демократске партије Драган
Чавић и копије документације коју је дана 15.03.2016. године доставио добављач
странке ЈП “Дервентски лист и радио Дервента“ д.о.о. утврђено је да дио рачуна који
се односе на кампању гласе на Народни демократски покрет, те да је и наведени
добављач извршио услугу рекламирања на основи склопљеног Уговора са Народним
демократским покретом, као и да је фактура издата на име Демократске партије Драган
Чавић. Демократска партија Драган Чавић је фактуру евидентирала у својим пословним
књигама и платила је добављачу дана 19.09.2014. године.
С обзиром на то да је Демократска партија Драган Чавић остварила приходе из буџета
у 2014. години, те да је својим средствима дјелимично финансирала кампању Народног
демократског покрета, те имајући у виду и чињеницу да политичке партије
Демократска партија Драган Чавић и Народни демократски покрет дјелују као посебне
политичке партије, Народни демократски покрет је од ове партије примио забрањени
прилог у износу од 6.046,67 КМ.
б)
Увидом у пословне књиге Народног демократског покрета, утврђено је да
партија није евидентирала све трошкове и приходе у својим пословним књигама те да
годишњи финансијски извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
Народни демократски покрет је у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја
(Приходи из буџета) исказао приходе у мањем износу за 926,00 КМ, чиме је прекршио
одредбе члана 19. Правилника.
У обрасцу 3-ф партија није исказала приходе из буџета Општине Кнежево у износу од
926,00 КМ. Увидом у акт Општине Кнежево утврђено је да је Општина на захтјев
партије буџетским средствима планираним за партију извршила плаћање обавезе према
правном лицу Ваздушна бања Кнежево по рачуну број 09/14 од 27.02.2014. године у
износу од 926,00 КМ на име закупа за коришћење пословног простора.
Партија није ни у својим пословним књигама евидентирала приходе из буџета Општине
Кнежево нити трошкове осталог закупа у износу од 926,00 КМ.
(2)
Странка у својим пословним књигама није евидентирала неновчане прилоге
физичких лица по основи бесплатног коришћења закупа просторија у Добоју у износу
од 1.600,00 КМ и бесплатног вођења пословних књига странке у износу од 1.600,00 КМ
на годишњем нивоу. Такође, партија није евидентирала ни трошкове настале по истој
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основи, што указује на чињеницу да партија не води потпуне евиденције о својим
приходима и расходима.
Партија је у финансијском извјештају у обрасцима 3-е и 4-1 исказала наведене приходе
и трошкове.
(3)
Партија у обрасцима 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови) и 4-2
(Трошкови пропаганде) финансијског извјештаја није адекватно исказала трошкове,
чиме је прекршила одредбе члана 21, члана 22. и члана 23. Правилника.
У обрасцу 4-1 партија није исказала трошкове осталог закупа у износу 926,00
КМ, чиме је исказала укупне расходе у мањем износу за 926,00 КМ.
Партија је дио трошкова у вези са кампањом исказала у обрасцу 4-1 у оквиру
осталих непроизводних трошкова.
Увидом у рачуне утврђено је да је партија трошкове настале по рачунима ЈЗУ Дом
здравља Бањалука и Виград-БЛ у укупном износу од 293,60 КМ имала обавезу исказати
у оквиру обрасца 4-2 јер су директно везани за трошкове пропаганде, а не на обрасцу
4-1 како је то партија учинила.
Партија је у обрасцу 4-2 трошкове пропаганде исказала у мањем износу за
39.466,44 КМ јер су у наведеном износу трошкове пропаганде Народног демократског
покрета финансирале Нова социјалистичка партија, Народна демократска странка и
Демократска партија Драган Чавић.
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
комисија БиХ, могао да потроши 716.658,50 КМ. Партија је остварила трошкове
кампање у износу од 131.335,44 КМ..
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ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990 (Код 769)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска
заједница 1990 се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
2.858,63
59.945,50
22.730,00
54,72
13.500,00
25.440,00
587.068,44
8.499,51
720.096,80
0,00
720.096,80

Учешће у ук.
приходима. %
0,40 %
8,32 %
3,16 %
0,01 %
1,87 %
3,53 %
81,53 %
0,00 %
1,18 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска демократска заједница 1990 прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
6. став (2), члана 8. став (1) и (4), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
а)
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна партије утврђено је да је партија у
2014. години примила прилог правног лица “Сигнализација“ д.о.о. Груде, а да
наведеном правном лицу није издала потврду о примљеном прилогу, чиме је прекршила
одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 6.
став (1) Правилника.
б)
Прегледом је утврђено да су прилози физичких лица у укупном износу од
22.815,00 КМ уплаћени на трансакционе рачуне нижих организационих дијелова
партије, односно нису уплаћени на трансакционе рачуне Централе партије, што је
супротно одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
Наиме, Хрватска демократска заједница 1990 је у 2014. години примила прилоге
физичких лица у укупном износу од 59.945,50 КМ.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна Централе партије, утврђено је да су на ове
трансакционе рачуне уплаћени само прилози физичких лица Централи партије у износу
од 37.130,50 КМ.
ц)
На основи извршеног прегледа, утврђено је да је партија примила прилоге који
су забрањени одредбама члана 8. став (1) и (4) Закона о финансирању политичких
партија у укупном износу од 25.700,00 КМ.
(1)
Увидом у изводе Хрватске демократске заједнице 1990 и изводе ОО ХДЗ 1990
Томиславград утврђено је да је партија примила уплате од политичких партија ХСС83
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НХИ у износу од 7.500,00 КМ и Хрватске независне листе у износу од 6.000,00 КМ у
сврху финансирања заједничке кампање.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави Споразум о
коалицији партија, партија је доставила Одлуку (споразум) о удруживању
(интегрирању) у јединствену Пучку странку ХДЗ 1990 – Странка Еуропске пучке
оријентације са странком ХСС-НХИ. Међутим, увидом у службене евиденције
Централне изборне комисије БиХ утврђено је да на Општим изборима 2014. године
није учествовала коалиција партија ХДЗ 1990 и ХСС-НХИ под називом Странка
Еуропске пучке оријентације, односно да под овим називом нема евидентирана нити
једна од наведених партија као чланица коалиције за 2014. годину.
Такође, Хрватска демократска заједница 1990 је склопила уговор о суфинансирању
заједничке кампање за више нивое власти у Федерацији БиХ и Босни и Херцеговини са
Хрватском независном листом. Увидом у службене евиденције Централне изборне
комисије БиХ, утврђено је да ни ову коалицију партија није овјерила Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, односно није учествовала на Општим изборима
за 2014. годину.
С обзиром на то да на поменутим изборима није овјерена нити једна од наведених
коалиција, а да су наведене странке Хрватској демократској заједници 1990 уплатиле
новчана средства у укупном износу од 13.500,00 КМ, те да су се Хрватска независна
листа и ХСС-НХИ, финансирали средствима из буџета у 2014. години, Хрватска
демократска заједница 1990 је примила забрањене прилоге у износу од 13.500,00 КМ,
што је супротно одредбама члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
(2)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је партија примила
примила прилоге правних лица која су склопила уговоре о извођењу радова са органима
извршне власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини чија је вриједост већа од
10.000,00 КМ, у укупном износу од 12.200,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8.
став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је партија примила
прилоге правних лица “Еко пром“ д.о.о. Брчко у износу од 200,00 КМ и
“Сигнализација” д.о.о. Груде у износу од 12.000,00 КМ. С обзиром на то да су правна
лица “Еко пром“ д.о.о. Брчко и “Сигнализација” д.о.о. Груде у 2014. години склопила
уговоре о извођењу радова са Владом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и
Министарством саобраћаја и веза Херцеговачко-неретванског кантона, а чије
вриједности прелазе 10.000,00 КМ, партија је остварила забрањене прилоге у укупном
износу од 12.200,00 КМ.
д)
Хрватска демократска заједница 1990 није адекватно водила пословне књиге јер
у својим пословним књигама није евидентирала све расходе, годишњи финансијски
извјештај је доставила након законом прописаног рока и обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину није попунила у складу са Правилником, чиме
су прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
Увидом у службене евиденције, утврђено је да је партија годишњи финансијски
извјештај за 2014. годину доставила дана 22.04.2015. године, тј. након законом
прописаног рока, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
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(2)
Општински одбор ХДЗ 1990 Орашје није обрачунао и платио, а у пословним
књигама и финансијском извјештају није исказао трошак нити обавезу по основи пореза
и доприноса на средства исплаћена физичким лицима у износу од 11.200,00 КМ која
имају карактер личних примања. Наведена средства су исплаћена готовински, путем
благајне, позивајући се на трошкове, односно исплате посматрачима.
Такође, партија је извршила плаћање рачуна за трошкове осталог превоза физичким
лицима у износу од 9.517,17 КМ. Увидом у рачуне утврђено је да се рачуни односе на
плаћање авионских карата и смјештаја физичких лица која нису запослена у партији.
С обзиром на то да је политичка партија исплатила средства физичким лицима која нису
запослена у партији, те да наведене исплате имају карактер личних примања, партија је
у складу са порезним прописима била обавезна обрачунати порез и доприносе на износ
од 9.517,17 КМ, те по том основи исказати трошак у пословним књигама и
финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ.
(3)
Партија је у финансијском извјештају исказала остале приходе Општинског
одбора Томиславград у износу од 7.094,33 КМ. Увидом у рачуне и документацију
добављача утврђено је да је партија у обрасцу 5.2. требала исказати обавезу према
правном лицу Кријесница у износу од 308,64 КМ, јер је према изјави наведени
добављач потраживао средства до 26.06.2015. године, када је рачун плаћен. Тиме што
је партија искњижила обавезу и неосновано је оприходовала у 2014. години, прекршила
је одредбе члана 13. и 24. Правилника.
(1)
У обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) партија је уплату
правног лица “Сигнализација“ д.о.о. Груде у износу од 12.000,00 КМ исказала и у
својим пословним књигама евидентирала као приход из буџета Западно-херцеговачког
кантона, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника.
(2)
Партија у обрасцима 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови)
годишњег финансијског извјештаја није адекватно исказала трошкове закупа, што
указује на чињеницу да партија не води потпуне евиденције о својим расходима, чиме
је прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
Партија је исказала трошкове закупа у мањем износу за 9.743,00 КМ и то за сљедеће
општинске одборе: Чапљина у износу од 792,00 КМ, Столац у износу од 3.400,00 КМ,
Неум у износу од 1.800,00 КМ, Бусовача у износу од 1.721,00 КМ, Крешево у износу од
1.530,00 КМ, Витез у износу од 150,00 КМ и Бихаћ у износу од 350,00 КМ.
С обзиром на то да је партија исказала трошкове закупа у мањем износу за 9.743,00 КМ,
тако је исказала и обавезе по истој основи у обрасцу 5.2 (Остале обавезе) исказала у
мањем износу, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска демократска заједница
1990 је за потребе изборне кампање, према броју бирача који је објавила Централна
изборна комисије БиХ, могла да потроши 2.541.298,80 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове камопање у износу од
287.090,44 КМ.
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4.

НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 561)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Народна демократска странка
се финансирала из с љедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

2.908,00
0,00
18.000,00
405,00
0,00
12.447,00
201.488,00
0,00
0,00
235.248,00
0,00

1,24 %
0,00 %
7,65 %
0,17 %
0,00 %
5,29 %
85,65 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

235.248,00

100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Народна демократска странка прекршила одредбе 4. став (1), члана 8. став (1),
члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Народна демократска странка је у обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде) годишњег
финансијског извјештаја исказала трошкове пропаганде у укупном износу од 27.672,00
КМ.
Увидом у додатну финансијску документацију коју је партија доставила, утврђено је да
је партија у пословним књигама евидентирала трошкове штампања рекламног
материјала, набавку рекламног материјала, плаката, те оглашавања и организације
промотивних скупова. Такође је утврђено да су поједини рачуни издати на име
Општинског одбора Народног демократског покрета Мркоњић-Град за закуп сала са
озвучењем у износу од 451,50 КМ, те за штампање плаката и плакате за Народни
демократски покрет у износу од 380,25 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави документацију
о набавци пропагандног материјала на основи које се може да утврди у коју сврху су
утрошена средства странке са детаљима о кандидатима или странци за коју је извршено
штампање плаката или организовање предизборних скупова, Народна демократска
странка је дана 21.09.2015. године, доставила одговор да не посједује тражену
документацију.
Служба за ревизију је, затим, упутила дописе појединим добављачима партије и
затражила достављање података. На наведене захтјеве, добављачи су доставили копије
рачуна и наруџбеница, али не и детаљне податке о кандидатима или партији чији су
кандидати били на рекламном материјалу.
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Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Народна демократска странка није регистрована за учествовање на
Општим изборима 2014. године.
Рјешењем Основног суда у Бањалуци број: Рп-2/03 од 08.10.2013. године уписана је
промјена лица овлаштеног за заступање и представљање Народне демократске странке.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, лице
овлашћено за заступање и представљање странке је Гојко Топаловић, предсједник.
Имајући у виду да политичке партије Народна демократска странка и Народни
демократски покрет дјелују као посебне политичке партије, а да су финансијска
средства Народне демократске странке утрошена у сврху кампање Народног
демократског покрета, као и да Народна демократска странка у поступку прегледа није
доказала у коју сврху је утрошила финансијска средства која су знатним дијелом
осигурана из буџета, сматрамо да су средства партије утрошена супротно одредбама
члана 4. став (1) Закона о финасирању политичких партије.
б)
Народна демократска странка је у годишњем финансијском извјештају исказала
приходе из буџета Републике Српске у укупном износу од 139.538,00 КМ.
Увидом у пословне књиге и изводе са трансакционог рачуна, утврђено је да је партија
из буџета Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске примила
средства у укупном износу од 123.405,08 КМ, а из буџета Републичке изборне комисије
Републике Српске средства у укупном износу од 16.132,52 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Републичка изборна
комисија Републике Српске је доставила Рјешење број: 01.2-03-35/14 од 02.09.2014.
године, на основи којег је извршена расподјела средстава из буџета Републике Српске
за покриће дијела трошкова изборне кампање.
Одлуком Републичке изборне комисије Републике Српске о критеријумима и начину
расподјеле средстава из буџета Републике Српске за покриће дијела трошкова изборне
кампање (“Службени гласник РС“ број 61/14), прописани су критеријуми и начин
расподјеле средстава планираних у буџету Републике Српске за покриће дијела
трошкова изборне кампање политичких субјеката на Општим изборима 2014. године.
Чланом 2. ове одлуке прописано је да су политички субјекти у смислу ове одлуке
политичке партије, независни кандидати и коалиције или листе независних кандидата,
овјерени за учествовање на Општим изборима 2014. године.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Народна демократска странка није регистрована за учествовање на
Општим изборима 2014. године.
С обзиром на то да се приходом из буџета сматра приход дефинисан чланом 3. став (1)
тачка е) Закона о финансирању политичких партија, а да је Народна демократска
странка средства из буџета Републике Српске у износу од 16.132,52 КМ примила
супротно ентитетском закону, односно Одлуци Републичке изборне комисије
Републике Српске о критеријумима и начину расподјеле средстава из буџета Републике
Српске за покриће дијела трошкова изборне кампање (“Службени гласник РС“, број
61/14), прекршене су одредбе члана 8. став (1) тачка а) Закона о финансирању
политичких партија.
87

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
ц)
Народна демократска странка је доставила кориговани финансијски извјештај за
2014. годину, чиме је дјелимично отклонила недостатке утврђене у Прелиминарном
извјештају о прегледу годишњег финансијског извјештаја. Међутим, Народна
демократска странка није у својим пословним књигама евидентирала све трошкове
закупа пословних просторија које су користили организациони одбори странке,
односно трошкове је евидентирала у моменту плаћања обавезе, што је супротно
рачуноводственим прописима и одредбама члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија.

5.

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ (КОД 1181)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска партија Драган
Чавић се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.369,17
0,00
0,00
251.369,17

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

0,00
251.369,17

0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Демократска партија Драган Чавић прекршила одредбе 4. став (1), члана 8. став
(1), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Демократска партија Драган Чавић је у обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде)
годишњег финансијског извјештаја исказала трошкове пропаганде у укупном износу од
6.046,67 КМ, од чега се 288,50 КМ односи на празничне честитке.
Увидом у додатну финансијску документацију коју је доставила партија, утврђено је да
је странка у пословним књигама евидентирала трошкове штампања рекламног
материјала, набавку рекламног материјала, плаката, те оглашавања и организације
промотивних скупова. Такође је утврђено да су поједини рачуни издати на име
Народног демократског покрета за празничне честитке, емитовање огласа и набавку
застава у износу од 663,70 КМ, те за објављивање у износу од 250,00 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави документацију
о набавци пропагандног материјала на основи које се може да утврди у коју сврху су
утрошена средства странке са детаљима о кандидатима или странци за коју је извршено
штампање плаката или организовање предизборних скупова, Демократска партија
88

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
Драган Чавић је дана 01.01.2016. године, доставила одговор да не посједује тражену
документацију.
Служба за ревизију је, затим, упутила дописе појединим добављачима партије и
затражила достављање података. Дана 15.03.2016. године, добављач странке ЈП
“Дервентски лист и радио Дервента“ д.о.о. је доставио копију документације из које је
утврђено да је ово правно лице извршило услугу рекламирања на основи склопљеног
Уговора са Народним демократским покретом, те да је фактура број: 389/14 од
15.09.2014. године издата на Демократску партију. Демократска партија је фактуру
евидентирала у својим пословним књигама, те дана 19.09.2014. године платила
добављачу.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Демократска партија Драган Чавић није регистрована за учествовање на
Општим изборима 2014. године.
Рјешењем Основног суда у Бањалуци број: Рп-1/09 од дана 03.03.2014. године уписана
је промјена лица овлашћеног за заступање и представљање Демократске партије Драган
Чавић. У јединствени регистар политичких организација као лице овлашћено за
заступање и представљање партије умјесто Драгана Чавића, уписан је Војислав Глигић,
предсједник партије.
Имајући у виду да политичке партије Демократска партија Драган Чавић и Народни
демократски покрет дјелују као посебне политичке партије, а да су финансијска
средства Демократске партије Драган Чавић утрошена у сврху кампање Народног
демократског покрета, као и да Демократска партија Драган Чавић у поступку прегледа
није доказала у коју сврху је утрошила финансијска средства осигурана за финансирање
искључиво из буџета, сматрамо да су средства партије утрошена супротно одредбама
члана 4. став (1) Закона о финасирању политичких партија.
б)
Демократска партија Драган Чавић је у годишњем финансијском извјештају
исказала приходе из буџета Републике Српске у укупном износу од 179.337,38 КМ, од
чега средства из буџета Републичке изборне комисије Републике Српске 27.698,78 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Републичка изборна
комисија Републике Српске је доставила Рјешење број: 01.2-03-35/14 од 02.09.2014.
године, на основи којег је извршена расподјела средстава из буџета Републике Српске
за покриће дијела трошкова изборне кампање.
Републичка изборна комисија Републике Српске је својим актом број: 01.2-03-40-1/15
од 15.01.2016. године, обавијестила Централну изборну комисију Босне и Херцеговине
да је утврђено да су Демократској партији Драган Чавић грешком уплаћена средства у
већем износу у односу на износ утврђен наведеним рјешењем, те да је затражен поврат
средстава. Наиме, умјесто средства у износу од 17.698,78 КМ странци су уплаћена
средства у износу од 27.698,78 КМ.
Напомињемо да су Одлуком Републичке изборне комисије Републике Српске о
критеријима и начину расподјеле средстава из буџета Републике Српске за покриће
дијела трошкова изборне кампање (“Службени гласник РС“, број 61/14), прописани
критеријуми и начин расподјеле средстава планираних у буџету Републике Српске за
покриће дијела трошкова изборне кампање политичких субјеката на Општим изборима
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2014. године. Чланом 2. ове одлуке прописано је да су политички субјекти у смислу
ове одлуке политичке странке, независни кандидати и коалиције или листе независних
кандидата, овјерени за учествовање на Општим изборима 2014. године.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Демократска партија Драган Чавић није регистрована за учествовање на
Општим изборима 2014. године.
С обзиром на то да се приходом из буџета сматра приход дефинисан чланом 3. став (1)
тачка е) Закона о финансирању политичких партија, а да је Демократска партија Драган
Чавић средства из буџета Републике Српске у износу од 27.698,78 КМ примила
супротно ентитетском закону, односно Одлуци Републичке изборне комисије
Републике Српске о критеријумима и начину расподјеле средстава из буџета Републике
Српске за покриће дијела трошкова изборне кампање (“Службени гласник РС“, број
61/14), прекршене су одредбе члана 8. став (1) тачка а) Закона о финансирању
политичких партија.
ц)
Контролом годишњег финансијског извјештаја и додатне финансијске
документације утврђено је да Демократска партија Драган Чавић није водила пословне
књиге у складу са рачуноводственим прописима и да годишњи финансијски извјештај
за 2014. годину није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Партија није у годишњем финансијском извјештају исказала тачне податке о
приходима из буџета општина Брод и Рудо, чиме је прекршила одредбе члана 19.
Правилника.
Контролом извода са трансакционог рачуна, утврђено је да је партија из буџета
Општине Брод примила средства у износу од 3.066,00 КМ, а из буџета Општине Рудо
средства у износу од 1.163,40 КМ. Странка је, међутим, у обрасцу 3-ф (приходи из
буџета) годишњег финансијског извјештаја исказала приходе из буџета Општине Брод
у износу од 2.744,00 КМ, односно приходе из буџета Општине Рудо у износу од
1.485,40 КМ.
Демократска партија Драган Чавић није у пословним књигама и годишњем
финансијском извјештају исказала приходе из буџета Општине Невесиње у износу од
100,01 КМ. Према подацима које је доставила Општина Невесиње, Демократској
партији Драган Чавић из буџета ове општине исплаћена су средства у износу од 100,01
КМ и то по рачуну добављача ”Ђерић“ д.о.о. Невесиње. Партија је, такође, у мањем
износу за 100,01 КМ исказала и трошкове горива.
(2)
Контролом додатне финансијске документације, уговора о закупу и података о
кориштењу пословних простора у власништву општина, утврђено је да партија није у
својим пословним књигама евидентирала све трошкове закупа, што је супротно
рачуноводственим прописима.
Служба за ревизију је утврдила да је партија у својим пословним књигама евидентирала
и у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословних простора
у мањем износу у односу на уговорену цијену закупа за Главни одбор Бањалука у
износу од 6.346,70 КМ и општинске одборе: Бијељина у износу од 1.850,00 КМ, Билећа
у износу од 1.170,00 КМ, Вишеград у износу од 300,00 КМ, Костајница у износу од
600,00 КМ, Шековићи у износу од 800,00 КМ, Невесиње у износу од 150,00 КМ,
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Модрича у износу од 180,00 КМ, Србац у износу од 43,20 КМ и Љубиње у износу од
150,75 КМ.
С обзиром на то да партија није правилно исказала расходе у обрасцима 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) и обрасцу 4 (укупни расходи) годишњег
финансијског извјештаја, прекршене су одредбе члана 21. и 22. Правилника.
Партија није у годишњем финансијском извјештају исказала ни обавезе према
закуподавцима на дан 31.12.2014. године, чиме је прекршила одредбе члана 24.
Правилника. На основи података које су доставиле општине, утврђено је да су обавезе
странке по основи закупа пословних простора према Општини Србац и Општини
Љубиње на дан 31.12.2014. године износиле 43,20 КМ, односно 391,95 КМ.
6. ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ (Код 461)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократски народни савез се
финансирао из с љедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
50.750,50
38.560,00
11.200,00
0,00
0,00
136,50
619.493,42
0,00
0,00
720.140,42
0,00
720.140,42

Учешће у ук.
приходу %
7,05 %
5,35 %
1,55 %
0,00 %
0,00 %
0,019 %
86,024 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Демократски народни савез прекршио одредбе члана 6. став (2), члана 8. став (4),
члана 11., члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Демократски народни савез је у обрасцу 3-б (прилози правних лица) годишњег
финансијског извјештаја исказао прилог правних лица “Лазаревић пром“ д.о.о.
Бијељина у износу од 1.000,00 КМ и “Дрвопрерада Ђурић“ д.о.о. Дервента у износу од
200,00 КМ.
Прегледом је утврђено да су прилози уплаћени на трансакционе рачуне Градског
одбора ДНС Бијељина и Општинског одбора Дервента, а не на трансакциони рачун
Главног одбора Демократског народног савеза, чиме су прекршене одредбе члана 6.
став (2) Закона о финансирању политичких партија.
б)
На основи обављеног прегледа финансијског извјештаја, утврђено је да је
Демократски народни савез примио прилог правног лица које је склопило уговор о
јавним набавкама радова са органима власти Града Приједор чија је вриједост већа од
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10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
Демократски народни савез примио је прилог од правног лица “Нискоградња
Марјановић“ д.о.о. Приједор у износу од 10.000,00 КМ. На основи података које је
доставио Град Приједор, утврђено је да је правно лице “Нискоградња Марјановић“
д.о.о. Приједор имало више склопљених уговора чије су вриједности веће од 10.000,00
КМ.
ц)
На основи обављеног прегледа финансијског извјештаја, утврђено је да
Демократски народни савез није водио пословне књиге у складу са рачуноводственим
прописима, односно није правилно евидентирао приходе и расходе у пословним
књигама, чиме је прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија. Демократски народни савез није евидентирао све трошкове у
моменту настанка обавеза, што за резултат има погрешно исказане трошкове и обавезе
у пословним књигама. С обзиром на то да су финансијски извјештаји сачињени на
основи непотпуних евиденција, партија је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона
о финансирању политичких партија и Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија – у даљем тексту: Правилник.
(1)
На основи података које је доставила Општина Пале, утврђено је да су на
трансакцијски рачун број: 562-099-00002342-12 у периоду од 08.05.2014 године до
29.12.2014. године, уплаћена средства из буџета ове општине у износу од 813,33 КМ,
док је странка у финансијском извјештају исказала укупне приходе у износу од 542,22
КМ, чиме су приходи из буџета и укупни исказани у мањем износу за 271,11 КМ, што
је супротно одредбама члана 13. и члана 19. Правилника.
(2)
Контролом додатне документације утврђено је да је партија евидентирала
приходе у износу од 720.407,68 КМ, што је за 267,26 КМ више у односу на податке из
финансијског извјештаја. Такође, укупни расходи су евидентирани у износу од
686.599,62 КМ, док је партија у финансијском извјештају исказала укупне расходе у
износу од 685.463,52 КМ.
(3)
На основи података из пословних књига и увидом у уговоре о закупу, утврђено
је да је Демократски народни савез у обрасцима 4.1 (режијско-административни и
остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја исказао трошкове закупа
пословних просторија које су користили општински одбори Петрово и Градишка у
мањем износу за 3.000,00 КМ, односно 167,48 КМ, чиме су прекршене одредбе члана
21. и 22. Правилника.
(4)
Демократски народни савез није у обрасцу 5 годишњег финансијског извјештаја
(обавезе политичке партије) правилно исказао своје обавезе, чиме је прекршио одредбе
члана 24. Правилника.
Увидом у пословне књиге Главног одбора ДНС Бањалука утврђено је да су
обавезе Главног одбора ДНС Бањлука на дан 31.12.2014. године износиле 15.060,03
КМ. Партија је у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) исказала обавезе према
добављачима у износу од 12.954,00 КМ, што је 2.106,03 КМ мање у односу на податке
из пословних књига. Такође, партија је у обрасцу 5 исказала обавезе према осталим
ситним добављачима Главног одбора у укупном износу 2.275,00 КМ, без навођења
назива добављача и појединачног износа обавезе, што је супротно одредбама члана 24.
Правилника.
92

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
Увидом у биланс стања на дан 31.12.2014. године, утврђено је да су обавезе
Градског одбора ДНС Приједор износиле 40.668,00 КМ, док је партија у финансијском
извјештају исказала обавезе у износу од 35.906,12 КМ.
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 да потроши 602.533,80 КМ. Политичка партија је у годишњем
финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу од 192.444,09
КМ.
7.

СТРАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ (Код 004)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка за Босну и
Херцеговину се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Износ у КМ

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

23.364,58
60.408,39
18.167,00
2.325,06
1.100,25
0,00
905.481,42
0,00
0,00
1.010.846,70
0,00
1.010.846,70

Извори финансирања (I+II)

Учешће у ук.
приходу %
2,31 %
5,97 %
1,80 %
0,23 %
0,11 %
0,00 %
89,58 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка за Босну и Херцеговину прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5.
став (4), члана 6. став (2), члана 8. став (4), члана 11. и члана 12. став (1), став (3) и
став (4) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Контролом финансијске документације утврђене су исплате Приватној агенцији
за посредовање у запошљавању “Рамилој“ д.о.о Сарајево у износу 23.360,35 КМ, које је
партијаа у пословним књигама и финансијском извјештају исказала као остале услуге,
из чега се не може утврдити о којој врсти услуга се ради. Поменута Агенција је партији
испостављала мјесечне фактуре у периоду од фебруара до јула, те током мјесеца
новембра и децембра 2014. године. Такође, није утврђено да је партија ова средства
утрошила искључиво за остваривање циљева утврђених њеним програмом и статутом,
чиме је прекршила одредбе члан 4. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
б)
Прегледом је утврђено да партија није у пословним књигама евидентирала
неновчане донације по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме су
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прекршене одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија и члана
13. и 18. Правилника.
Странка за Босну и Херцеговину је на основи Одлуке Општинског вијећа
Општине Босанска Крупа, број: 01-В-02-3476-11-1/09 од 17.11.2009. године, користила
просторије ове општине без накнаде и током 2014. године.
Општински одбор СБиХ Градачац је на основи Одлуке Општинског вијећа о
давању на коришћење пословних просторија, број: 01-05-162/13 од 29.05.2013. године,
користио простор Општине Градачац, површине 40,00 м² и у 2014. години без накнаде.
Општински одбор СБиХ Јабланица је на основи Уговора о коришћењу пословне
просторије број: 01-25-4-626-2/13 од 10.05.2013. године, без плаћања закупнине,
користио канцеларију површине 21,15 м2 у власништву Општине Јабланица.
Општински одбор СБиХ Кључ је на основи Уговора о коришћењу простора ИИ
дилетације Дома културе са Удружењем грађана ”Кључки бисери“ из Кључа, користио
просторије Дома културе, површине 52,15 м2. Према подацима које је доставила
Општина Кључ, просторије које користе политичке партије су у власништву ове
општине, те су додијељене Удружењу грађана ”Кључки бисери“ из Кључа на
управљање.
Контролом додатне документације коју је Странка за Босну и Херцеговину доставила,
утврђено је да партија физичким лицима која су дала прилоге није издавала потврде у
складу са чланом 6. став (1) Правилника у КВ СБиХ Тузла у износу од 16.710,00 КМ и
ОС СБиХ Какањ у износу од 8.500,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4)
Закона о финансирању политичких партија. Такође је утврђено да сви прилози
физичких лица нису уплаћени на трансакциони рачун централе партије, што је
супротно одредби члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
ц)
На основи обављеног прегледа финансијског извјештаја, утврђено је да је
Странка за Босну и Херцеговину примила прилог од два правна лица која су склопила
уговор о јавним набавкама радова са Службом за заједничке послове институција БиХ
и Министарством унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона чија је вриједост
већа од 10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Странка за Босну и Херцеговину примила је прилог од правног лица “АС“ д.о.о. Јелах
у износу од 1.500,00 КМ. На основи података које је доставила Служба за заједничке
послове институција БиХ, утврђено је да је правно лице “АС“ д.о.о Јелах имало
склопљен уговор са Службом за заједничке послове институција БиХ чија је вриједност
већа од 10.000,00 КМ.
Такође, странка је примила и прилог од правног лица “Сјај Петрол“ д.о.о Маглај у
износу од 200,00 КМ. На основи података које је доставило Министарство унутрашњих
послова Зеничко-добојског кантона, утврђено је да је правно лице “Сјај Петрол“ д.о.о
Маглај имало склопљен уговор са Министарством унутрашњих послова Зеничкодобојског кантона, чија је вриједност такође већа од 10.000,00 КМ.
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д)
На основи обављеног прегледа, утврђено је да Странка за Босну и Херцеговину
није правилно евидентирала промет новчаних средстава, приходе, расходе и обавезе у
пословним књигама, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија. С обзиром на то да је финансијске извјештаје
сачинила на основи непотпуних евиденција, партија је прекршила одредбе члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија и Правилника. Странка за Босну и
Херцеговину није у складу са захтјевом Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине доставила додатну документацију, што је супротно одредбама члана 12.
став (4) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Странка за Босну и Херцеговину у обрасцу 2. (преглед промета свих
трансакционих рачуна политичке партије) није исказала промет путем трансакцијских
рачуна Општинског савјета СБиХ Кључ и Општинског одбора Јабланица, чиме је
прекршила одредбе члана 11. Правилника.
На основи добијених података од Општине Кључ, утврђено је да је партија из буџета
Општине Кључ добила средства у износу од 3.952,63 КМ која су уплаћена на
трансакциони рачун Општинског савјета СБиХ Кључ број: 1994400051980357 у
периоду од 21.1.2014 до 28.11.2014. године.
На основи добијених података од Општине Јабланица, утврђено је да је партија из
буџета Општине Јабланица добила средства у износу од 3.454,79 КМ која су уплаћена
на трансакциони рачун Општинског одбора СБиХ Јабланица број: 1995310050170049
током 2014. године.
(2)
Служба за ревизију је утврдила да подаци о укупним приходима Странке за
Босну и Херцеговину исказани у годишњем финансијском извјештају не одговарају
подацима које је партија исказала у завршним рачунима појединих организационих
дијелова за период 01.01. – 31.12.2014. године.
Прегледом финансијског извјештаја Странке за Босну и Херцеговину и
завршних рачуна организационих дијелова партије утврђено је да су различите
евиденције прихода у финансијском извјештају у односу на завршни рачун који партија
подноси у складу са рачуноводственим прописима.
Централа партије је у финансијском извјештају исказала мање приходе за 10.472,40 КМ
у односу на завршни рачун, ОО Грачаница исказао је мање приходе за 3.917,00 КМ, ОС
Живинице исказао је мање приходе за 2.172,30 КМ, ОО Сребреник је исказао мање
прихода за 3.217,46 КМ, ОО Тузла исказао је мање приходе за 6.261,41 КМ, ОС Кладањ
исказао је мање приходе за 5.591,02 КМ, ОО Лукавац исказао је мање приходе за 150,30
КМ, ОС Калесија исказао је мање приходе за 2.789,00 КМ, ОО Бужим исказао је мање
приходе за 500,99 КМ, ОС Добој-Исток исказао је мање прихода за 1.964,48 КМ, ОС
Јајце исказао је мање приходе за 269,39 КМ, ОС Илиџа у финансијском извјештају није
исказао приходе, док је у завршном рачуну исказао укупне приходе од 14.219,00 КМ,
ОО Коњиц у финансијском извјештају није исказао приходе, док је у завршном рачуну
исказао укупне приходе од 24.067,00 КМ, ОС Бановићи у финансијском извјештају није
исказао приходе, док је у завршном рачуну исказано укупне приходе од 4.421,00 КМ и
ОС Бугојно у финансијском извјештају није исказао приходе, док је у завршном рачуну
исказао укупне приходе од 1.100,00 КМ.
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(1)
Прегледом је утврђено да Странка за Босну и Херцеговину није у годишњем
финансијском извјештају правилно исказала приходе из буџета, чиме је прекршила
одредбе члана 13. и 19. Правилника.
- На основи података које је доставио Зеничко-добојски кантон, утврђено је да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета кантона уплаћена средства
у износу од 41.299,74 КМ. Странка за Босну и Херцеговину је у обрасцу 3-ф
финансијског извјештаја исказала средства у износу од 47.780,32 КМ.
На основи података које је доставила Општина Илиџа, утврђено је да су Странци
за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 15.091,20 КМ. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф (приходи
из буџета) исказала приход из буџета Општине Илиџа.
Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф (приходи из буџета)
исказала приход из буџета Општине Коњиц. На основи података које је доставила
Општина Коњиц, утврђено је да су странци у 2014. години из буџета ове општине
уплаћена средства у износу од 19.216,44 КМ.
На основи података које је доставила Општина Какањ, утврђено је да су Странци
за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 6.000,00 КМ. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала
приход из буџета Општине Какањ.
Странка је у обрасцу 3-ф исказала приходе из буџета Града Приједор у износу
од 3.204,16 КМ. На основи података које је доставио Град Приједор, утврђено је да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета овог града уплаћена средства
у износу од 4.806,24 КМ.
На основи података које је доставила Општина Кључ, утврђено је да су Странци
за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета ове општине уплаћена средства у
износу од 3.952,63 КМ. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала
податке о приходима из буџета Општине Кључ.
На основи података које је доставио Кантон Средишња Босна, утврђено је да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета овог Кантона уплаћена
средства у износу од 55.111,15 КМ. Странка је, међутим, у обрасцу 3-ф исказала
приходе из буџета Кантона у износу од 92.111,15 КМ.
Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала податке о
приходима из буџета Посавског кантона, чиме је прекршила одредбе члана 13. и члана
19. Правилника. На основи података које је доставио Посавски кантон, утврђено је да
су Странци за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета Кантона уплаћена
средства у износу од 11.286,52 КМ.
На основи података које је доставила Општина Ново Сарајево, утврђено је да су
Странци за Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета ове Општине уплаћена
средства у износу од 17.464,92 КМ. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3ф исказала податке о приходима из буџета Општине Ново Сарајево.
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На основи података које је доставио Град Добој, утврђено је да су Странци за
Босну и Херцеговину у 2014. години из буџета овог града уплаћена средства у износу
од 3.831,17 КМ. Странка за Босну и Херцеговину није у обрасцу 3-ф исказала податке
о приходима из буџета Града Добој.
На основи података које је доставио Секретаријат заједничке службе
Парламентарне скупштине БиХ, утврђено је да су Странци за Босну и Херцеговину у
2014. години из буџета Парламентарне скупштине БиХ уплаћена средства у износу од
30.200,00 КМ. Странка је, међутим, у обрасцу 3-ф исказала приходе из буџета у износу
од 49.200,00 КМ.
Странка је у обрасцу 3-б (прилози правних лица) исказала као прилоге правних
лица интерни пренос средстава унутар странке, и то у: Кантоналном вијећу Сарајево
500,00 КМ, ОО Тузла 6.262,00 КМ, КВ Тузла 5.000,00 КМ, ОО Калесија 3.119,00 КМ,
Добој-Исток 1.964,00 КМ, ОС Брчко Дистрикт БиХ 1.000,00 КМ и Челић 100,00 КМ,
чиме је прекршила одредбе члана 13. став (5) Правилника.
(2)
Странка за Босну и Херцеговину није правилно исказала расходе у обрасцима 4.
(укупни расходи), 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) и 4.2 (трошкови
пропаганде), чиме је прекршила одредбе члана 21., 22. и 23. Правилника.
Контролом финансијског извјештаја Странке за Босну и Херцеговину, утврђено
је да је странка у збирном обрасцу 4. (укупни расходи странке) исказала укупне расходе
мање за 3.749,30 КМ у односу на појединачне обрасце 4-1 и 4-2. финансијског
извјештаја.
Прегледом финансијског извјештаја Странке за Босну и Херцеговину и завршних
рачуна организационих дијелова странке утврђено је да су различите евиденције
расхода у финансијском извјештају у односу на завршни рачун који странка подноси у
складу са рачуноводственим прописима.
Централа партије је у финансијском извјештају исказала мање расходе за 540,85 КМ у
односу на завршни рачун, ОО Сапна исказао је мање расходе за 24.780,44 КМ, ОС
Живинице исказао је мање расходе за 540,62 КМ, КВ Зеница исказао је мање расходе
за 1.850,39 КМ, ОС Калесија исказао је мање расходе за 670,67 КМ, ОС Јајце исказао
је мање расходе за 2.587,67 КМ, КВ Травник исказао је мање расходе за 15.200,00 КМ,
ОС Доњи Вакуф исказао је мање расходе за 2.587,67 КМ, ОО Кисељак је исказао веће
расходе за 1.858,33 КМ, КВ Мостар у финансијском извјештају није исказао расходе,
док је у завршном рачуну исказао укупне расходе од 32.796,00 КМ, ОС Илиџа у
финансијском извјештају није исказао расходе, док је у завршном рачуну исказао
укупне расходе од 15.382,00 КМ и ОС Коњиц у финансијском извјештају није исказао
расходе, док је у завршном рачуну исказао укупне расходе од 22.404,00 КМ.
Партија је исказала трошкове услуга Приватне агенције за посредовање у
запошљавању “Рамилој“ д.о.о Сарајево који су плаћани током цијеле године, али су
евидентирани као остали трошкови из чега се не види карактер учињених услуга за
партију.
(3)
Прегледом је утврђено да је Странка за Босну и Херцеговину у годишњем
финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословних простора у мањем
износу у односу на уговорене цијене закупа за сљедеће организационе дијелове: ОС
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Живинице у износу од 188,33 КМ, ОО Сребреник у износу од 642,00 КМ и ОО Сански
Мост у износу од 77,46 КМ.
Такође, утврђено је да партија у обрасцу 4-1 финансијског извјештаја није евидентирала
трошкове закупа пословног простора површине 114,20 м2 у власништву Општине
Стари Град Сарајево који је странка користила током 2014. године, трошкове закупа
пословног простора површине 54,10 м2 у власништву “Сарајево – Публисхинг“ д.д.
Сарајево у Унско-санском кантону – Бихаћ и трошкове закупа ОС Хаџићи.
(4)
Странка за Босну и Херцеговину није у финансијском извјештају исказала
обавезе на начин како је прописала Централна изборна комисија БиХ, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и
члана 24. Правилника.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка а) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-1 Обавезе политичке партије по кредитима и позајмицама
обавезно је унијети податаке о даваоцу кредита или позајмице, износу кредита, датуму
његове реализације, висини рате, року враћања и износ обавезе на дан 31.12.
извјештајне године.
Политичка партија, у складу са наведеном одредбом Правилника, у финансијски
извјештај није унијела податке о датуму реализације позајмица и року њиховог
враћања, које је у финансијском извјештају исказала на дан 31.12.2014. године у износу
од 123.803,98 КМ.
Централа Странке за Босну и Херцеговину је у финансијском извјештају, који је
поднијела Централној изборној комисији БиХ исказала позајмицу од Општине Стари
Град Сарајево у износу од 49.180,98 КМ, позајмицу правног лица Делинг д.о.о. Тузла у
износу од 20.000,00 КМ, позајмице три физичка лица у укупном износу од 9.347,10 КМ
и Уницредит лизинг у износу од 62.653,90, те стање обавеза на дан 31.12.2014. године
у износу од 106.695,68 КМ.
У складу са одредбом из члана 24. став (1) тачка б) Правилника, у финансијски
извјештај, односно образац 5-2 Остале обавезе обавезно је унијети податаке о називу
повјериоца, датуму настанка обавезе и износу обавезе на одређени дан.
Централа Странке за Босну и Херцеговину је у финансијском извјештају (обрасцу 5-2
– Остале обавезе), умјесто података о повјериоцима, датуму настанка сваке обавезе и
стању обавезе према сваком од повјерилаца на дан 31.12. извјештајне године, унијела
све обавезе у једном износу, односно 93.815,08 КМ, колико је исказала и у пословним
књигама.
Странка је је уз образац 5-2 за Централу партије доставила преглед обавеза према
добављачима 31.12.2014. године, који садржи само називе добављача и износ обавезе
на дан 31.12.2014. године.
Такође је утврђено, увидом у финансијску документацију, да је Централа партије
обавезе према Општини Стари Град Сарајево по основи неплаћене закупнине исказала
у мањем износу за 8.739,90 КМ. Обавезе према овој Општини, као добављачу, умјесто
33.168,30 КМ колико је исказала партија, износе 41.908,02 КМ, и то: 9.279,24 КМ
обавезе из претходне године и 32.628,96 КМ обавезе из уговора о закупу за 2014.
годину.
(5)
Дана 27.08.2015. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Странци за Босну и Херцеговину упутила Захтјев за достављање додатне
документације за 2014. годину, којим је од партије затражено да достави:
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документацију (потврде) о прилозима правних лица који су исказани на обрасцу 3-б
Општинског савјета СБиХ Тешањ и КВ Тузла и документацију (потврде) о прилозима
физичких лица Странке за Босну и Херцеговину у 2014. години.
С обзиром на то да партија није поступила у складу са захтјевом Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине, односно није доставила цјелокупну документацију која
је од ње затражена, прекршила је одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Странка за Босну
и Херцеговину је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 1.738.828,84 КМ.
Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне
кампање у износу 217.411,77 КМ.
8.

НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА (Код 1186)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Нова социјалистичка партија
се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
5.490,89
8.107,00
0,00
0,00
800,00
22.364,00
0,00
0,00
36.761,89
0,00
36.761,89

Учешће у ук.
приходу %
0,00 %
14,94 %
22,05 %
0,00 %
0,00 %
2,18 %
60,83 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Нова социјалистичка партија прекршила одредбе члана 4. став (1) Закона о
финансирању политичких партија..
Нова социјалистичка партија своја финансијска средства у износу од 5.747,77 КМ
користила је за финансирање изборне кампање друге политичке партије.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави документацију
о набавци пропагандног материјала на основи које се може утврдити у коју сврху су
утрошена средства партије са детаљима о кандидатима или партији за коју је извршено
штампање плаката или организовање предизборних скупова, партија је дана 20.01.2016.
године, доставила Споразум о придруживању Нове социјалистичке партије у састав
Народног демократског покрета од 24.04.2014. године, те је навела да су средства Нове
социјалистичке партије утрошена за кампању два кандидата Нове социјалистичке
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партије који су учествовали на Општим изборима 2014. године на листама Народног
демократског покрета Здравка Крсмановића и Драгане Доброта.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Нова социјалистичка партија није регистрована за учествовање на
Општим изборима 2014. године.
Рјешењем Основног суда у Бањалуци број: Рп-2/09 од дана 15.09.2014. године уписана
је промјена лица овлаштеног за заступање и представљање Нове социјалистичке
партије. Умјесто Здравка Крсмановића, као лице овлашћено за заступање и
представљање странке уписана је Ана Манџо.
Имајући у виду да политичке странке Нова социјалистичка партија и Народни
демократски покрет и даље политички дјелују као посебне политичке партије, а да су
средства Нове социјалистичке партије утрошена у сврху кампање Народног
демократског покрета, сматрамо да су финансијска средства обезбјеђена за
финансирање Нове социјалистичке партије утрошена супротно одредбама члана 4. став
(1) Закона о финасирању политичких партија.
9.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА (Код 1200)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска напредна странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичкихлица (3-а)
Прилози правнихлица (3-б)
Приходи одимовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II
Извори финансирањa (I+II)

Износ у КМ
200,00
2.356,18
0,00
0,00
0,00
5.841,78
43.669,89
0,00
0,00
52.067,85
0,00
52.067,85

Учешће у ук.
приходу %
0,38 %
4,53 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
11,22 %
83,87 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Српска напредна странка прекршила одредбе члана 8. став (1), члана 11. и члана
12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
а)
На основи извршеног прегледа, утврђено је да је политичка партија остварила
приходе по основи неновчаних донација политичке партије Покрет за наш град у износу
од 5.841,78 КМ, а која се финансирала приходима из буџета, чиме је прекршила одредбе
члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Покрет за наш град није био регистрован за судјеловање на Општим
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изборима 2014. године, а у свом годишњем финансијском извјештају исказао је
трошкове рекламе и пропаганде у износу од 5.841,78 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Покрет за наш град
доставио је Споразум о сарадњи на Општим изборима у Босни и Херцеговини 2014.
године склопљен 09.07.2014. године у Зворнику између Покрета за наш град и Српске
напредне странке.
Провјером у службеним евиденцијама утврђено је да на Општим изборима 2014. године
наведене странке нису учествовале као коалиција партија.
С обзиром на то да наведене партије нису наступиле као коалиција партија на Општим
изборима 2014. године, а да је Покрет за наш град дјелимично финансирао трошкове
кампање Српске напредне странке, Српска напредна странка је остварила приход по
основи неновчане донације Покрета за наш град у износу од 5.841,78 КМ, који је
забрањен одредбама Закона о финансирању политичких партија.
б)
Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне и правовремене
евиденције о приходима и у финансијском извјештају није правилно исказала податке
о приходима, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија и Правилника.
Прегледом и контролом пословних књига и образаца 3 (извори финансирања) и 3-ф
(приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Српска
напредна странка у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају није
тачно исказала укупне изворе финансирања и приходе остварене из буџета, чиме су
прекршене одредбе члана 13. и члана 19. Правилника.
Увидом у Акт Општине Кнежево број: 04.1-03-2/15 од 05.03.2015. године, утврђено је
да је странци преко благајне ове Општине готовински, дана 03.04.2014. године,
исплаћено 500,00 КМ. Наведена средства нису евидентирана у пословним књигама
нити исказана на обрасцу 3-ф годишњег финансијског извјештаја.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Српска напредна
странка је, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ, могла
да потроши 1.124.063,80 КМ. Политичка партија је у годишњем финансијском
извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу 29.944,46 КМ.
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10.

ПОКРЕТ ЗА НАШ ГРАД (Код 1008)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Покрет за наш град се
финансирао из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
60,00
1.042,00
0,00
0,00
0,00
600,00
3.402,33
0,00
0,45
5.104,78
0,00
5.104,78

Учешће у ук.
приходу %
1,18 %
20,41 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
11,75 %
66,65 %
0,00 %
0,01 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Покрет за наш град прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. и 12. став (1) и
(3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Покрет за наш град је у годишњем финансијском извјештају исказао трошкове
рекламе и пропаганде у укупном износу од 5.841,78 КМ.
Увидом у службене евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
утврђено је да Покрет за наш град није био регистрован за учествовање на Општим
изборима 2014. године.
На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, странка је, дана
26.11.2015. године, доставила Споразум о сарадњи на Општим изборима у Босни и
Херцеговини 2014. године склопљен између Српске напредне странке и Покрета за наш
град који је сачињен 09.07.2014. године у Зворнику.
Споразумом о сарадњи, било је договорено да ће Српска напредна странка бити
носилац свих активности у изборном процесу с обзиром на то да је пријављена код
Централне изборне комисије БиХ за учестовање на Општим изборима 2014. године.
Покрет за наш град је имао своје кандидате који су били дио изборних листи Српске
напредне странке, с тим да је свака од страна сносила своје трошкове у изборним
активностима.
Имајући у виду да политичке партије Покрет за наш град и Српска напредна странка
дјелују као посебне политичке партије, а да су финансијска средства Покрета за наш
град утрошена у кампању Српске напредне странке, сматрамо да су финансијска
средства која су знатним дијелом обезбјеђена из буџета утрошена супротно одредбама
члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
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б)
На основи обављеног прегледа, утврђено је да Покрет за наш град није водио
пословне књиге у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и
није успоставио потпуну евиденцију о својим приходима и расходима, финансијски
извјештај није доставио у законом предвиђеном року, нити је поједине обрасце
годишег финансијског извјештаја за 2014. годину попунио у складу са Правилником,
чиме је прекршио одредбе члана 11. и 12. став (1) и (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1) Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да партија у оквиру својих трошкова
и прихода није евидентирала трошкове закупа, односно неновчану донацију у износу
од 600,00 КМ, а коју је остварила коришћењем пословног простора без накнаде.
У обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (режијско-административни и остали трошкови)
партија није исказала трошкове закупа у износу од 600,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 22.
Правилника.
(2)
Покрет за наш град је годишњи финансијски извјештај за 2014. годину доставио
дана 25.5.2015. године, тј. након законом предвиђеног рока, чиме је прекршио одредбе
члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
11.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (Код 279)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Партија уједињених
пензионера се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)

II

Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
90,00
26.800,00
5.850,00
0,00
0,00
0,00
57.662,64
0,00
0,00
90.402,64
0,00
90.402,64

Учешће у ук.
приходу %
0,10 %
29,65 %
6,47 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
63,78 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Партија уједињених пензионера прекршила одредбе члана 8. став (1) Закона о
финансирању политичких партија..
Партија уједињених пензионера је током 2014. године примила донације Удружења
пензионера Града Требиња у износу од 1.800,00 КМ, Удружења пензионера Градишка
у износу од 2.750,00 КМ и Удружења пензионера Невесиње у износу од 200,00 КМ које
је у финансијском извјештају исказала на обрасцу 3-б (прилози правних лица).
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На основи прикупљене документације, утврђено је да су се Удружење пензионера
Града Требиња, Удружење пензионера Невесиње и Удружење пензионера Градишка
финансирали јавним средствима.
Партија уједињених пензионера је примила прилоге удружења која су се финансирала
јавним средствима у укупном износу од 4.750,00 КМ, чиме су прекршене одредбе члана
8. став (1) тачка г. Закона о финансирању политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Партија уједињених пензионера је
за потребе изборне кампање могла да потроши 124.183,20 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове кампање у
износу од 8.351,04 КМ.
12.

БОСС – БОСАНСКА СТРАНКА – МИРНЕС АЈАНОВИЋ (Код 036)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја БОСС – Босанска странка –
Мирнес Ајановић финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

0,00
0,00
0,00
24,49
0,00
0,00
200.438,74
0,00
0,00
200.463,23
0,00

Учешће у ук.
приходу %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
99,99 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

200.463,23

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић прекршила одредбе члана 4. став
(1), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Странка својим Планом трошкова за 2014. годину није планирала новчана
средства за накнаде вијећника.
На основи акта број: 01-14-388-71/15 од 04.09.2015. године, утврђено је да су средства
из буџета Кантона Сарајево за 2014. годину намијењена за БОСС – Босанску странку –
Мирнес Ајановић у износу од 53.637,70 КМ, исплаћена на трансакциони рачун број
1990496065383857 отворен код Спаркассе банк на име Есед Радељаш.
С обзиром на то да је партија користила буџетска средства ван утврђеног плана,
прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
б)
Увидом у пословне књиге странке утврђено је да партија није евидентирала све
приходе и трошкове у својим пословним књигама те да годишњи финансијски
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извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана
11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Партија у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја (Приходи из буџета) и
пословним књигама није исказала приходе из буџета Кантона Сарајево у износу од
53.637,70 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника.
(2)
Прегледом је утврђено да партија није у пословним књигама успоставила
потпуне и тачне евиденције о обавезама према Општини Завидовићи и Кантону
Сарајево – Градско вијеће и није исказала исправно у годишњем финансијском
извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Партија је у финансијском извјештају и пословним књигама исказала обавезе
према Општини Завидовићи у износу од 640,00 КМ.
На основи података које је доставила Општина Завидовићи, утврђено је да су обавезе
БОСС – Босанске странке – Мирнес Ајановић на дан 31.12.2014. године износиле
1.042,20 КМ, што је за 402,20 КМ више у односу на обавезе које је партија исказала у
обрасцу 5.
Такође, партија је исказала обавезу према Кантону Сарајево – Градском вијећу
у износу од 585,00 КМ, док према подацима које је доставио Кантон Сарајево – Градско
вијеће, партија нема неизмирених обавеза према наведеном добављачу.
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 да потроши 1.492.252,10 КМ. У годишњем
финансијском извјештају, политичка партија је исказала трошкове кампање у износу од
61.774,57 КМ.
13.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ (Код 730)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Социјалдемократска унија БиХ
финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

0,00
14.761,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.173,89
0,00
0,00
184.934,89
0,00

Учешће у ук.
приходу %
0,00 %
7,98 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
92,02 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

184.934,89

100,00 %

Износ у КМ
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Социјалдемократска унија БиХ прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 6. став
(2), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Увидом у оквирни финансијски план партије, односно План трошкова за 2014.
годину, утврђено је да партија није планирала новчана средства за накнаде вијећника у
Општини Хаџићи.
На основи акта број: 04-49-1965-1/15 од 27.11.2015. године, утврђено је да су средства
из буџета Општине Хаџићи за 2014. годину намијењена за Социјалдемократску унију
БиХ у износу од 4.349,87 КМ, исплаћена на приватни рачун Елмира Садиковића и
трансакцијски рачун број 1613000056823916 на име Амиле Панџић-Чичко.
С обзиром на то да је партија користила буџетска средства ван утврђеног плана,
прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
б)
Социјалдемократска унија БиХ је у финансијском извјештају за 2014. годину
исказала прилоге физичких лица у износу од 14.761,00КМ.
С обзиром на то да су само прилози централе партије у износу од 714,00 КМ уплаћени
на трансакциони рачун партије, док су прилози нижих организационих дијелова партије
уплаћени путем благајне и на трансакцијске рачуне нижих организационих дијелова,
односно нису уплаћени на трансакцијске рачуне Централе, партија је прекршила
одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
ц)
Увидом у пословне књиге партије утврђено је да партија није евидентирала све
трошкове и приходе у својим пословним књигама те да годишњи финансијски
извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана
11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Партија за ОО СДУ БиХ Центар Сарајево није обрачунала и платила, а у
пословним књигама и финансијском извјештају није исказала трошак нити обавезу по
основи пореза и доприноса на средства исплаћена физичким лицима у износу од
1.140,00 КМ која имају карактер личних примања. Наведена средства су исплаћена
готовински, путем благајне, позивајући се на трошкове, односно исплате
посматрачима.
ОО СДУ БиХ Стари Град је путем благајне извршио исплату за трошкове
превоза на сједницу предсједништва СДУ БиХ Сенаду Брајићу у износу од 100,00 КМ.
Такође, ОО СДУ БиХ Бихаћ је готовински, путем благајне, за трошкове превоза
физичким лицима исплатио 1.455,00 КМ.
С обзиром на то да је политичка партија исплатила средства физичким лицима која нису
запослена у партији, те да наведене исплате имају карактер личних примања, партија је
у складу са порезним прописима била обавезна обрачунати порез и доприносе на износ
од 2.695,00 КМ, те по том основи исказати трошак у пословним књигама и
финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ.
(2)
Социјалдемократска унија БиХ је у обрасцу 3-ф финансијског извјештаја
(Приходи из буџета) исказала приходе из буџета у мањем износу за 4.815,78КМ, чиме
је прекршила одредбе члана 19. Правилника.
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Увидом у акт Општине Илијаш утврђено је да је општина партији исплатила
буџетска средства у износу од 491,00 КМ за 2014. годину, од чега је 381,34 КМ уплатила
на рачун партије, а износ од 109,66 КМ је обуставила за трошкове електричне енергије
које партија није исказала у оквиру својих трошкова.
Увидом у акт Општине Хаџићи утврђено је да је општина партији исплатила
буџетска средства у износу од 9.495,75 КМ, док је партија у обрасцу 3-ф исказала
приход из буџета општине у износу од 5.145,88 КМ.
На основи акта Општине Кладањ утврђено је да партија није исказала приход из
буџета ове Општине у износу од 356,25 КМ.
(3)
Партија у обрасцима 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови)
годишњег финансијског извјештаја није адекватно исказала трошкове закупа и
трошкове електричне енергије, што указује на чињеницу да партија не води потпуне
евиденције о својим расходима, чиме је прекршила одредбе члана 21. и члана 22.
Правилника.
Партија није исказала трошкове електричне енергије ОО Илијаш у износу од 109,66
КМ, док за сљедеће општинске одборе није исказала трошкове закупа пословних
простора: Вогошћа у износу од 2.808,00 КМ и Хаџићи у износу од 1.200,00 КМ. Партија
је трошкове закупа пословног простора који је користио Општински одбор Бихаћ
исказала у мањем износу за 55,73 КМ.
С обзиром на то да партија није исказала трошкове закупа, тако није исказала ни обавезе
по истој основи у обрасцу 5.2 (Остале обавезе), чиме је прекршила одредбе члана 24.
Правилника.
На основи наведеног, утврђено је да партија не води адекватно своје пословне књиге,
односно трошкове књижи у моменту плаћања, те стога не исказује ни обавезе према
добављачима.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Социјалдемократска унија БиХ је
за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ, могла да потроши 983.993,65 КМ. Политичка партија је у годишњем
финансијском извјештају исказала трошкове кампање у износу 43.226,83 КМ.
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14. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ПАТРИОТСКА СТРАНКА – Сефер Халиловић (Код 001)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Босанскохерцеговачка патриотска
странка – Сефер Халиловић се финансирала из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирањa (I+II)

Износ у КМ
5.950,79
69.648,10
0,00
0,00
0,00
50.600,00
233.131,69
0,00
3,46
359.334,04
0,00
359.334,04

Учешће у ук.
приходима %
1,66 %
19,38 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
14,08 %
64,88 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић прекршила
одредбе члана 5. став (4), члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
а)
На обрасцу 3 (извори финансирања) финансијског извјештаја партија је исказала
приходе од чланарина у износу од 5.950,79 КМ. Контролом промета извода са
трансакционог рачуна Централе партије број: 1011010000014974 отвореног код
Привредне банке Сарајево, утврђено је да су на овај рачун уплаћене чланарина у износу
од 3.632,79 КМ.
С обзиром на то да Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић није
на трансакциони рачун централе партије уплатила чланарину која је наплаћена у
готовини, путем благајне у износу од 2.318,00 КМ, прекршене су одредбе члана 5. став
(4) и члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић није у пословним
књигама евидентирала неновчане донације по основи бесплатног коришћења
пословних простора, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи Уговора о давању на коришћење пословне просторије број: 08/2-312582/13 од 02.10.2013. године, утврђено је да је Општински одбор БПС – Сефер
Халиловић Градачац користио, без накнаде, просторије у власништву Општине
Градачац, површине 19,9 м2.
Увидом у Уговор о коришћењу простора ИИ дилетације зграде Дома културе од
16.06.2009. године, утврђено је да је у извјештајном периоду Општински одбор странке
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Кључ користио, без накнаде, просторије Дома културе, површине 25 м2, у власништву
Општине Кључ.
Према подацима које је доставила Општина Илијаш, утврђено је да је ОО БПС –
Сефер Халиловић Илијаш у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године користио, без
накнаде, канцеларијски простор над којим право располагања има Општина Илијаш,
површине 17,67 м2.
Увидом у Рјешење Општине Хаџићи о додјели на коришћење пословних
просторија на које право располагања има Општина Хаџићи, утврђено је да Општински
одбор БПС – Сефер Халиловић Хаџићи користио пословни простор у власништву ове
општине, површине 24,6 м2, без накнаде.
Према подацима које је на захтјев Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине доставила Општина Ново Сарајево, актом број: 01-49-1105/15 од
14.05.2015. године, Општински одбор БПС – Сефер Халиловић Ново Сарајево је
користио простор површине 25,8 м² у власништву Општине Ново Сарајево, без плаћања
накнаде.
Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић је коришћењем
пословних простора у власништву општина, без плаћања закупнине, примила
неновчане донације, које 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 2014. годину.
(2)
Контролом пословних књига утврђено је да прилог физичког лица Сафета
Балтића у износу од 4.200,00 КМ није уплаћен на трансакциони рачун Централе
партије, што је супротно одредби члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких
партија.
Према подацима из аналитичких евиденција, прилог овог физичког лице је наплаћен
готовински у благајну партије, дана 03.10.2014. године.
б)
На основи обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
документације, утврђено је да Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер
Халиловић није успоставила потпуне и тачне евиденције о својим приходима и није
обрасце годишњег финансијског извјештаја попунила у складу са Правилником, чиме
су прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
У пословним књигама и финансијском извјештају, политичка партија није
исказала дио прихода из буџета Општине Грачаница у износу од 365,62 КМ.
Према подацима које је на захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
доставила Општина Грачаница, ова општина је у току 2014. године
Босанскохерцеговачкој патриотској странци – Сефер Халиловић уплатила средстава из
буџета у износу од 2.924,96 КМ. Странка је, међутим, у пословним књигама и
годишњем финансијском извјештају исказала приходе из буџета Општине Грачаница у
износу од 2.559,34 КМ.
(2)
Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић није у годишњем
финансијском извјештају исказала неновчане донације по основи коришћења
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пословних простора у власништву општина, односно трошкове закупа, чиме је
прекршила одредбе члана 13, 18, 21. и 22. Правилника.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине
Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић је за потребе изборне
кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине, могла да потроши средства у износу од 2.824.943,90 КМ. Политичка
партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у
износу од 160.816,76 КМ.
15. РЕГИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ТУЗЛА (Код 1707)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Регионални демократски савез
Тузла се финансирао из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф )
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
39.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.434,00
0,00
0,00
52.134,00
0,00
52.134,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
76,15 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
23,85 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Регионални демократски савез Тузла прекршио одредбе члана 5. став (4) и члана
12. став (1) (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Регионални демократски савез Тузла није водио евиденцију о пријему
добровољних прилога, није правном лицу издао потврду у складу са одредбом члана 6.
став (1) Правилника и није средства од донација прикупљена путем благајне уплатио
на свој трансакцијски рачун у законом предвиђеном року, чиме је прекршио одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Прегледом је утврђено да Регионални демократски савез Тузла није у пословним
књигама евидентирао неновчану донацију правног лица по основи бесплатног
коришћења пословног простора у Тузли.
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Регионални демократски савез Тузла је у складу са Законом о финансирању политичких
странака и Правилником, имао обавезу да неновчану донације евидентира у пословним
књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину.
(2)
Контролом промета благајне Регионалог демократског савеза Тузла, утврђено је
да су партији уплаћене донације физичких лица у износу од 39.700,00 КМ.
Након контроле извода са трансакционог рачуна код Интеса Санпаоло банке број:
1543602004946577, утврђено је да партија средства није уплаћивала на свој
трансакцијски рачун у законом предвиђеном року чиме је прекршила одредбе члана 5.
став (4) Закона о финансирању политичких партија. Такође, средства прикупљена
путем благајне од примљених донација партија је уплатила у мањем износу за 127,54
КМ.
б)
На основи обављеног прегледа, утврђено је да Регионални демократски савез
Тузла није водио рачуна о својим приходима и расходима, финансијски извјештај није
доставио у законом предвиђеном року, нити је поједине обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину попунио у складу са Правилником, чиме је
прекршио одредбе члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Регионални демократски савез Тузла је годишњи финансијски извјештај за 2014.
годину доставио дана 10.06.2015. године, тј. након законом предвиђеног рока, чиме је
прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(2)
Увидом у пословне књиге странке, утврђено је да странка у оквиру својих
трошкова и прихода није евидентирала трошкове закупа, односно неновчану донацију,
а коју је остварила коришћењем пословног простора без накнаде.
У обрасцу 3-е финансијског извјештаја (неновчане донације) партија није исказала
приходе по основи закупа пословног простора без накнаде, чиме је прекршила одредбе
члана 13. и 18. Правилника.
У обрасцу 4.1 исказала трошкове закупа пословног простора, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и 22. Правилника.
ц)
Регионални демократски савез Тузла је извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора
одржаних у октобру 2014. године доставио дана 19.12.2014. године, тј. након законом
предвиђеног рока, чиме је прекршио одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Регионални
демократски савез Тузла је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је
објавила Централна изборна комисија БиХ, могао да потроши 146.453,60 КМ.
Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне
кампање у износу од 18.520,03 КМ.
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16.

СТРАНКА НАПРЕДНА СРПСКА (Код 1694)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка напредна Српска се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
30.523,00
9.979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
40.502,00
0,00
40.502,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
75,36 %
24,64 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка напредна Српска прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана
12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Политичка партија није у пословним књигама и финансијском извјештају
евидентирала неновчане донације, нити је лицима која су странци дала прилоге издала
потврде у складу са чланом 6. став (1) Правилника, чиме је прекршила одредбе члана
5. став (4) Закона о финансирању политичких парија.
(1)
Увидом у Преглед задужења и уплата телефонских услуга од 01.01. до
31.12.2014. године, утврђено је да су током 2014. године измирене обавезе према
добављачу М:тел по основи телефонских услуга Општинског одбора СНС Источно
Сарајево у износу од 1.066,44 КМ. Обавезе партије су измирили правно лице “Н Траде“
д.о.о. Источно Сарајево у износу од 416,11 КМ и физичко лице у износу од 650,31 КМ.
(2)
Према подацима из Прегледа задужења и уплата од 01.01. до 31.12.2014. године,
утврђено је да су током 2014. године, измирене обавезе по основи телефонских услуга
Градског одбора СНС Бијељина у износу од 465,13 КМ, од чега је 121,54 КМ уплатило
физичко лице, а за средства у износу од 343,54 КМ је наведено да је уплату извршила
партија.
(3)
Странка напредна Српска није у пословним књигама евидентирала неновчану
донацију физичког лица по основи бесплатног коришћења пословног простора у
Бијељини у вриједности од 4.000,00 КМ.
Увидом у Уговор о закупу, те Анекс I Уговора о закупу пословног простора од
01.06.2014. године и Анекс II Уговора о закупу пословног простора од 03.04.2015.
године који су достављени уз примједбе на Прелиминарни извјештај о прегледу
годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је партија користила
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просторије у власништву физичког лица, те да није имала обавезу да закупнину за
коришћење простора плаћа.
Странка напредна Српска је имала обавезу да у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија и Законом о финансирању политичких
партија, неновчане донације правног лица “Н Траде“ д.о.о. Источно Сарајево и
физичких лица евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском
извјештају за 2014. годину.
б)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Странка напредна
Српска није водила потпуне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама и
да обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину није попунила у складу
са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Увидом у пословне књиге и Биланс успјеха за период 01.01. – 31.12.2014. године,
утврђено је да партија у годишњем финансијском извјештају који је доставила
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине, није исказала све расходе.
(2)
Странка напредна Српска је у годишњем финансијском извјештају исказала
укупне расходе у износу од 24.173,32 КМ, иако су према подацима из пословних књига,
укупни расходи партије у 2014. години износили 31.543,98 КМ.
(3)
Контролом додатне финансијске документације и пословних књига, утврђено је
да партија у Годишњем обрачуну за 2014. годину није исказала све трошкове и обавезе
по основи закупа, електричне енергије и телефонских услуга, што упућује да није
водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима.
С обзиром на то да није у пословним књигама евидентирала све пословне промјене,
партија није ни у обрасцима 4 (укупни расходи), 4.1 (режијско-административни и
остали трошкови) и обрасцу 5 исказала све трошкове и обавезе, чиме је прекршила
одредбе чл. 21, 22. и 24. Правилника.
Увидом у рачун за утрошену електричну енергију у пословном простору који
користи у Бањалуци за новембар 2014. године, утврђено је да партија није у пословним
књигама евидентирала, па самим тим није у финансијском извјештају ни исказала
трошкове у износу од 31,11 КМ.
Према подацима са рачуна за децембар 2014. године, обавезе партије за утрошену
електричну енергију на дан 31.12.2014. године износе 62,49 КМ. Партија ове обавезе
није исказала у годишњем финансијском извјештају.
Партија, такође, није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала трошкове закупа за коришћење пословног простора у Бањалуци у укупном
износу од 1.287,00 КМ. Странка напредна Српска је у обрасцу 5 исказала обавезе према
добављачу “Арагоста инвест“ д.о.о. Бањалука у износу од 1.287,00 КМ, али у
пословним књигама ове обавезе нису евидентиране.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја и пословних књига партије,
утврђено је да странка није евидентирала трошкове телефонских услуга Општинског
одбора СНС Источно Сарајево.
Према расположивој документацији коју је доставила партија, копијама рачуна и
прегледу задужења и уплата од 01.01. до 31.12.2014. године, утврђено је да су трошкови
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телефонских услуга овог одбора износили 1.083,23 КМ, а трошкови РТВ таксе 37,50
КМ. Такође је утврђено да су обавезе овог одбора према добављачу М:тел на дан
31.12.2014. године износиле 54,29 КМ.
Странка напредна Српска у пословним књигама није евидентирала трошкове
закупа пословног простора који је користио Градски одбор СНС Бијељина у износу од
4.000,00 КМ.
Партија, такође, није евидентирала ни трошкове електричне енергије и трошкове
телефонских услуга овог одбора. Према документацији коју је доставила партија,
копији рачуна и прегледа задужења и уплата од 01.01. до 31.12.2014. године, утврђено
је да су трошкови телефонских услуга износили 583,30 КМ, односно обавезе према
добављачу М:тел на дан 31.12.2014. године у износу од 118,17 КМ.
(4)
Партија није у пословним књигама и финансијском извјештају евидентирала
неновчане донације у виду плаћених рачуна у укупном износу од 1.531,57 КМ и
бесплатног коришћења пословног простора у Бијељини у износу од 4.000,00 КМ,
односно исказала је укупне приходе у мањем износу у односу на остварене, чиме су
прекршене одредбе члана 13. и 18. Правилника.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Странка напредна
Српска је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, могла да потроши 314.048,70 КМ. Партија је у
годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове кампање у
износу од 7.519,10 КМ.
17. ПОСАВСКА СТРАНКА (Код 1188)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Посавска странка финансирала
се из сљедећих извора:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
4,58
0,00
0,00
21.375,68
0,00
0,00
21.380,26
0,00
21.380,26

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
99,98 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Посавска странка прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
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а)
Посавска странка на захтјев Централне изборне комисије БиХ није доставила
Програм утрошка средстава.
Партија је у допису од 31.08.2015. године који је доставила Централној изборној
комисији БиХ, навела како није радила, тј. није сачинила програм утрошка средстава,
те да нису упознати са таквом законском обавезом.
С обзиром на то да партија није доставила Програм утрошка средстава, односно да га
није ни сачинила, те на чињеницу да је за своје финансирање користила искључиво
средства из буџета, прекршила је одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
б)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја те увидом у пословне књиге
партије утврђено је да Посавска странка није евидентирала све трошкове у својим
пословним књигама те да годишњи финансијски извјештај није попунила у складу са
Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1)
Партија није обрачунала и платила, а у пословним књигама и финансијском
извјештају није исказала трошак нити обавезу по основи пореза и доприноса на
средства исплаћена физичким лицима у износу од 4.280,00 КМ која имају карактер
личних примања.
Партија је средства исплатила готовински, путем благајне, позивајући се на трошкове
исплате посматрачима у износу од 3.290,00 КМ и трошкове, односно услуге лијепљења
плаката у износу од 990,00 КМ.
С обзиром на то да је политичка партија исплатила средства физичким лицима која нису
запослена у странци, те да наведене исплате имају карактер личних примања, партија
је у складу са порезним прописима била обавезна обрачунати порез и доприносе на
износ од 4.280,00 КМ, те по тој основи исказати трошак у пословним књигама и
финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији БиХ.
(2)
Партија је у обрасцу 2 финансијског извјештаја (Преглед промета свих
трансакцијских рачуна) исказала почетно стање по трансакцијском рачуну у износу од
5.240,50 КМ, укупан промет улаза у износу од 52.630,26 КМ, укупан промет излаза у
износу од 54.200,83 КМ и салдо на дан 31.12.2014. године у износу од 3.669,93 КМ.
Прегледом извода партије утврђено је да исказани промет не одговара
оствареном за 132,00 КМ. Наиме, увидом у аналитичку картицу трансакцијског рачуна
утврђено је да је партија промет извода 25 и то промет излаза евидентирала у мањем
износу за 132,00 КМ, док извод број 27 није уопће евидентирала у својим пословним
књигама, а који је имао само промет улаза у износу од 132,00 КМ.
Неправилним евиденцијама партија је исказала погрешан промет улаза и излаза у
обрасцу 2, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
(3)
Партија је финансијски извјештај за 2014. годину поднијела супротно одредбама
члана 7. став (2) Правилника, односно појединачне обрасце трошкова 4-1 и 4-2 није
доставила посебно за сваки одбор партије.
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
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БиХ, могла да потроши 288.011,60 КМ. У годишњем финансијском извјештају
политичка партија је исказала трошкове кампање у износу 13.675,83 КМ..

18.

СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ (Код 882)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка демократске
активности се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
22.308,32
17.950,00
0,00
0,00
0,00
246.729,11
0,00
20,76
287.008,19
0,00
287.008,19

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
7,77 %
6,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
85,97 %
0,00 %
0,01 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка демократске активности прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11.
и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да Странка
демократске активности није у пословним књигама евидентирала неновчане донације
по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме су прекршене одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у акт Општина Босанска Крупа број: 01/В-058/15 од 18.05.2015. године,
утврђено је да је Општински одбор Странке демократске активности Босанска Крупа
користио пословни простор, површине 22,10 м2, у власништву Општине Босанска
Крупа, без плаћања закупнине.
Према подацима које је доставила Општина Кључ, просторије које користи
Странка демократске активности су у власништву ове општине и додијељене су
Удружењу грађана “Кључки бисери“ из Кључа на управљање. Општински одбор
странке у Кључу је на основи Уговора о коришћењу простора II дилетације Дома
културе са Удружењем грађана “Кључки бисери“ из Кључа, користио просторије Дома
културе, површине 18,60 м2, без накнаде.
Странка демократске активности је коришћењем пословних простора у власништву
општина без плаћања закупнине, остварила неновчане донације, које је у складу са
Правилником и Законом о финансирању политичких странака имала обавезу
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евидентирати у пословним књигама и пријавити у годишњем финансијском извјештају
за 2014. годину.
б)
Политичка партија у пословним књигама није успоставила тачне и правовремене
евиденције о расходима и у финансијском извјештају није правилно исказала податке о
расходима, чиме је прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника, чиме је
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
(1)
Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да партија у оквиру својих
трошкова и прихода није евидентирала трошкове закупа пословних простора, нити
неновчане донације општина Босанска Крупа и Кључ које је остварила коришћењем
пословних простора без накнаде. Партија ове трошкове и неновчане донације није
исказала ни у годишњем финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе чл. 13,
18, 21. и 22. Правилника.
Такође је утврђено да партија није у пословним књигама за 2014. годину евидентирала
нити у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове и обавезе по основи
пореза и доприноса на средства исплаћена физичким лицима која имају карактер
личних примања.
Партија је извршила обрачун и плаћање пореза и доприноса на наведене исплате дана
16.06.2016. године, о чему је обавијестила Централну изборну комисију Босне и
Херцеговине.
(2)
Прегледом и контролом пословних књига и образаца 4-1 годишњег
финансијског извјештаја утврђено је да Странка демократске активности у пословним
књигама и годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове закупа
пословних просторија које је користила у Живиницама, чиме је прекршила одредбе
члана 21. и 22. Правилника.
Према подацима које је доставила Општина Живинице, утврђено је да је Странка
демократске активности користила просторије у власништву ове опћине, површине
22,12 м2. Мјесечна закупнина за ове просторије износила је 66,40 КМ, односно 796,80
КМ за 2014. годину.
(3)
Странка демократске активности није у обрасцу 5 (обавезе политичке партије)
годишњег финансијског извјештаја правилно исказала обавезе на дан 31.12.2014.
године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Партија у обрасцу 5 није исказала обавезе по основи закупа према Општини Живинице
које су према подацима Општине Живинице на дан 31.12.2014. године износиле
2.833,96 КМ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Странка
демократске активности је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је
објавила Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши средства у износу од
1.004.856,60 КМ. Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала
трошкове изборне кампање у износу 47.961,88 КМ.

117

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
19.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА “ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ“(Код 732)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска радикална странка “Др
Војислав Шешељ“ финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.751,97
0,00
0,00
44.751,97
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

44.751,97

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Српска радикална странка “Др Војислав Шешељ“ прекршила одредбе члана 5.
став (4), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да Српска радикална
странка “Др Војислав Шешељ“ није у пословним књигама евидентирала неновчану
донацију Општине Билећа по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме
су прекршене одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија и чл.
13. и 16. Правилника.
Према подацима које је доставила Општина Билећа дана 22.05.2015. године, Српска
радикална странка “Др Војислав Шешељ“ је користила просторије у власништву
Општине Билећа, без накнаде.
Српска радикална странка “Др Војислав Шешељ“ је коришћењем пословног простора
у власништву општине, без плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је у
складу са Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала обавезу
да евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају
за 2014. годину.
б)
Увидом у пословне књиге за 2014. годину и обрасце годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину који су достављени Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине, утврђено је да партија није исказала све приходе, расходе и обавезе,
односно није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима и није
финансијске извјештаје попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
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(1)
Српска радикална странка “Др Војислав Шешељ“ није у обрасцу 3-ф (приходи
из буџета) правилно исказала приходе из буџета, чиме је прекршила одредбе члана 19.
Правилника.
Увидом у податке исказане на обрасцу 3-ф (приходи из буџета) годишњег
финансијског извјештаја утврђено је да је партија исказала приходе из буџета у укупном
износу од 44.751,97 КМ, без навођења назива нивоа власти.
Контролом извода са трансакционог рачуна број: 551029000139510 код “Уникредит
банке“ а.д. Бањалука, утврђено је да су странци уплаћена средства из буџета Града
Источно Сарајево у износу од 1.723,00 КМ и Града Бијељине у износу од 21.859,93 КМ,
те општина: Чајниче у износу од 475,07 КМ, Трново у износу од 295,54 КМ, Теслић у
износу од 8.347,90 КМ, Петрово у износу од 350,00 КМ, Прњавор у износу од 2.798,70
КМ, Пале у износу од 813,38 КМ, Братунац у износу од 237,00 КМ, Угљевик у износу
од 3.000,00 КМ, Љубиње у износу од 260,00 КМ и Милићи у износу од 4.591,50 КМ,
што је партија требала исказати у обрасцу 3-ф.
На основи података које је доставила Општина Рогатица, утврђено је да су
средства за финансирање Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ“ у износу од
1.205,76 КМ уплаћена на текући рачин физичког лица Миломира Ећимовића.
Увидом у податке које је доставила Општина Пелагићево, утврђено је да су из
буџета Општине Пелагићево исплаћена средства за финансирање Српске радикалне
странке “Др Војислав Шешељ“ у износу од 1.000,00 КМ. Средства су уплаћена на
текући рачун одборника Српске радикалне странке “Др Војислав Шешељ“ Жарка
Живковића.
Партија није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала приходе из буџета Општине Невесиње у износу од 4.560,74 КМ. Према
подацима које је доставила Општина Невесиње, Српској радикалној странци “Др
Војислав Шешељ“ из буџета ове општине исплаћена су средства у износу од 4.560,74
КМ и то по рачунима за преузето гориво на бензинској пумпи “Ђерић“ д.о.о. Невесиње.
Партија је, такође, у мањем износу за 4.560,74 КМ исказала трошкове горива.
(2)
Контролом додатне финансијске документације, утврђено је да партија није у
својим пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала све
трошкове, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
Српска радикална странка “Др Војислав Шешељ“ није у обрасцу расхода
годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину исказала трошкове закупа
пословног простора у Билећи, који је користила без накнаде.
Служба за ревизију је утврдила да партија у својим пословним књигама и
годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове закупа пословног
простора у Невесињу.
На основи акта Општине Невесиње број: 02-012.10-261/15 од 05.06.2015. године,
утврђено је да је Српска радикална странка “Др Војислав Шешељ“ на основи Одлуке
Начелника Општине Невесиње користила, пословни простор површине 20,00 м2, у
власништву ове општине. Према подацима које је доставила Општина Невесиње,
закупнина за 2014. годину износила је 720,00 КМ.
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Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да је партија трошкове закупа
пословног простора који је користила у Бијељини у периоду од маја до децембра 2013.
године евидентирала као трошкове текућег периода у износу од 5.750,00 КМ. Такође је
утврђено да је партија закуподавцу платила и закуп за коришћење простора за 2014.
годину у укупном износу од 4.750,00 КМ, што је исказала на конту закупнине. С
обзиром на то да је мјесечна закупнина за наведени простор износила 500,00 КМ,
годишња закупнина 6.000,00 КМ, утврђено је да су трошкови закупа исказани у мањем
износу за 1.250,00 КМ.
На основи наведеног, утврђено је да је партија трошкове евидентирала у моменту
плаћања обавезе, а не у моменту настанка трошка, што је супротно рачуноводственим
прописима.
(3)
Партија у обрасцу 5 годишњег финансијског извјештаја није исказала обавезе по
основи закупа према закуподавцима, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.

20.

ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1701)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Лабуристичка странка Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

II

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

8.362,00
32.326,50
500,00
57,57
0,00
7.386,94
0,00
0,00
0,00
48.633,01
0,00
48.633,01

17,19 %
66,47 %
1,03 %
0,12 %
0,00 %
15,19 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није водила евиденције о пријему
добровољних прилога и није физичким лицима која су дала новчане прилоге у укупном
износу од 510,48 КМ, односно неновчану донацију издала потврде у складу с одредбом
члана 6. став (1) Правилника, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Контролом извода са девизног рачуна, утврђено је да Лабуристичка странка
Босне и Херцеговине није у годишњем финансијском извјештају и пословним књигама
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исказала прилоге два физичка лица у укупном износу од 510,48 КМ, који су уплаћени
на девизни рачун партије, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Прегледом је утврђено да Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није у
пословним књигама евидентирала неновчану донацију физичког лица по основи
бесплатног коришћења пословног простора у Великој Кладуши, што је, такође,
супротно одредби члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине је у складу са Законом о финансирању
политичких партија и Правилником имала обавезу да прилоге и неновчане донације
физичких лица евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском
извјештају за 2014. годину.
б)
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине није водила пословне књиге у
складу са рачуноводственим прописима, односно није евидентирала све приходе и
расходе, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија. Партија није обрасце годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину попунила у складу са Правилником, чиме су прекршене
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Партија није у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала податке о промету оствареном путем девизног рачуна, који је отворен у
УниЦредит банк д.д., чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Према подацима из извода са девизног рачуна, током године путем овог рачуна је
остварен промет улаза у износу од 510,74 КМ, односно промет излаза у износу од 10,01
КМ. Стање новца на девизном рачуну на дан 31.12.2014. године износило је 500,73 КМ.
Партија је путем овог рачуна примила прилоге два физичка лица у укупном
износу од 510,48 КМ и прилив по основи камате на новчана средства у износу од 0,26
КМ, те је по основи накнада и камата по овом рачуну имала одлив средстава у износу
од 10,01 КМ.
С обзиром на то да партија није у финансијском извјештају исказала ни приходе нити
расходе остварене путем овог рачуна, прекршила је одредбе чл. 13, 14, 21. и 22.
Правилника.
(2)
Лабуристичка странка Босне и Херцеговине је у обрасцу 3-ц (приходи од
имовине) годишњег финансијског извјештаја исказала приходе од камата у износу од
57,57 КМ.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна и аналитичку картицу прихода од имовине,
утврђено је да су на трансакцијски рачун уплаћена средства у износу од 56,55 КМ са
паyпал рачуна, док средства у износу од 1,02 КМ чине приходе од камате.
Партија је на захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине доставила
образложење у којем је навела да не посједује документацију о паyпал рачуну, односно
да нема информације о донаторима странке који су уплатили новчана средства.
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На основи наведеног је утврђено да партија није у пословним књигама евидентирала
овај рачун, нити је правилно евидентирала приходе, што указује да није водила
пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима.
(3)
Контролом уплата чланарине, утврђено је да су поједина физичка лица уплатила
чланарину у већем износу од 12,00 КМ годишње, тј. у већем износу у односу на
прописани износ чланарине. Тако су три члана партије уплатили чланарину у износу од
50,00 КМ, док су два члана уплатила по 20,00 КМ.
Чланом 5. став (1) Закона о финансирању политичких партија прописано је да се
чланарином сматра редовни новчани износ који члан политичке партије плаћа на начин
и под условима утврђеним њеним статутом или другим актом. Ставом (2) истог члана
је утврђено да се добровољним прилозима сматрају повремене или редовне уплате
којима физичка или правна лица добровољно дају новац политичкој партији у износу
већем од износа чланарине, као и пружање услуга или давање производа политичкој
партији без наплате.
С тим у вези, сматрамо да је политичка партија приходе од чланарине требала
евидентирати у складу са Одлуком партије, док се средства која су уплаћена у већем
износу у односу на прописани износ чланарине сматрају прилогом, који је партија
требала исказати у обрасцу 3-а (прилози физичких лица) годишњег финансијског
извјештаја.
(4)
Увидом у Уговор о закупу пословних просторија од 07.01.2014. године, утврђено
је да је Лабуристичка странка Босне и Херцеговине користила просторије у власништву
физичког лица, површине 146 м2, без накнаде. Увидом у пословне књиге и годишњи
финансијски извјештај, утврђено је да партија није евидентирала неновчану донацију
по основи бесплатног коришћења пословног простора у Великој Кладуши, нити је
исказала трошкове закупа, чиме је укупне приходе и расходе исказала у мањем износу
у односу на остварене, што је супротно одредбама чл. 13., 18., 21. и 22. Правилника.
(5)
Увидом у пословне књиге и рачуне, утврђено је да је партија током године
извршила исплату по рачунима за гориво у укупном износу од 1.341,98 КМ, те да на
исплаћена средства није обрачунала и платила припадајући порез и доприносе.
С обзиром на то да партија није извршила обрачун и плаћање пореза и доприноса на
средства исплаћена физичким лицима, трошкови и обавезе по овој основи нису
евидентирани у пословним књигама нити исказани у годишњем финансијском
извјештају, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија и Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Лабуристичка
странка Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача, у
сврху изборне кампање могла да потроши 534.216,30 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове кампање у
износу од 21.128,68 КМ..
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21.
ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1728)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Либерална странка Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:

Р/Б

Извори финансирања

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1-9)
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.302,85
0,00
0,00
1.802,85
0,00
1.802,85

Учешће у ук.
приходима %
27,73 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
72,27 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Либерална странка Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11., члана 12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија
и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херецговине.
а)
Политичка партија није у складу са одредбом члана 5. став (4) закона о
финансирању политичких партија успоставила евиденцију о неновчаном прилогу који
је остварила коришћењем пословног простора, без плаћања закупнине.
Либерална странка Босне и Херцеговине је у свом акту, број: 01-10-2/15 од 12.10.2015.,
године, који је доставила на захтјев Централне изборне комисије БиХ навела да је у
2014., години без накнаде користила пословну просторију у породичној кући члана
партије.
б)
На основи финансијског извјештаја, финансијске документације коју је на
захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине доставила политичка партија
и ревизијских доказа прибављених из екстерних извора, утврђено је да партија није
водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила
тачне евиденције о својим приходима и расходима, финансијски извјештај за период од
дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора,
одржаних у октобру 2014. године поднијела је након законом прописаног рока и
годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Либерална странка Босне и Херцеговине је у пословним књигама, супротно
рачуноводственим прописима, исказала приходе и расходе у износу већем за 10.000,00
КМ у односу на остварене.
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Уплаћену таксу за овјеру за учствовање на Општим изборима у износу од 10.000,00 КМ
политичка партија је исказала као трошак, иако је враћена политичкој партији након
што су потврђени резултати избора. Поврат таксе, у истом износу, партија је у
пословним књигама исказала као приход политичке партије, остварен из буџета.
(2)
Годишњи финансијски извјештај Либерална странка Босне и Херцеговине је
поднијела 15.10.2015. године, иако га је била обавезна поднијети до 31.03.2015. године,
у форми коју је одобрила Централна изборна комисија БиХ, како је прописано у члану
12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Финансијски извјештај, поред тога што је поднесен након законом прописаног рока,
није попуњен у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија.
Политичка партија на обрасцу 1 – Општи подаци о политичкој партији, није
навела да ли има ниже нивое организовања и умјесто особе овлашћене за подношење
финансијског извјештаја навела је назив правног лица, чиме је прекршила одредбе
члана 9. Правилника о годишњим финансијским извјештајима.
Либерална странка Босне и Херцеговине у финансијском извјештају није
исказала неновчану донацију коју је остварила коришћењем пословног простора без
накнаде, чиме је прекршила одредбе члана 18. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима.
У финансијском извјештају политичка партија није исказала трошак закупнине
пословног простора, као ни дио других режијских трошкова у износу од 869,72 КМ,
које је исказала у пословним књигама.
Партија у пословним књигама и финансијском извјештају није исказала трошак,
нити обавезу по основи пореза и доприноса на исплате физичким лицима у износу од
1.000,00 КМ. За трошкове службених путовања особама које нису запосленици партије,
исплаћена су средства у и износу од 500,00 КМ и накнаде посматрачима на изборима у
износу од 500,00 КМ.
С обзиром на то да су средства исплаћена физичким лицима која нису запосленици
партије, имају карактер личних примања, и опрезива су у складу са порезним
прописима. Политичка партија је била обавезна обрачунати и платити порез и
доприносе, те их евидентирати као трошак.
Неисказивањем укупних трошкова политичка странка је прекршила одредбе члана 22.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
ц)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора (постизборни финансијски
извјештај) поднијела 29.12.2014. године, након законом утврђеног рока.
У складу с одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине и члана
12. став (2) Закона о финансирању политичких партија политичка партија је имала
обавезу да финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за
изборе до дана овјере резултата избора Централној изборној комисији БиХ поднесе у
року од тридесет дана од дана објаве изборних резултата у Службеном гласнику БиХ,
односно до 10.12.2014. године.
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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 да потроши 4.692,20 КМ. Политичка партија
је исказала трошкове у износу од 750,00 КМ.

22.

СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА – УМИРОВЉЕНИКА БИХ (Код 513)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка пензионера –
умировљеника БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
84.724,60
300,00
0,00
87,62
0,00
2.350,00
51.677,02
0,00
0,00
139.139,24
0,00
139.139,24

Учешће у ук.
приходима %
60,89 %
0,22 %
0,00 %
0,06 %
1,87 %
1,69 %
37,14 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка пензионера – умировљеника БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 6. став (2), члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
а)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да Странка
пензионера – умировљеника БиХ није у пословним књигама евидентирала неновчану
донацију по основи бесплатног коришћења пословног простора, чиме је прекршила
одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
На основи акта Општине Ново Сарајево број: 01-49-1105/15 од 14.05.2015.
године утврђено је да је странка на основи Одлуке о начину и висини плаћања
закупнине пословних простора, без накнаде, користила пословни простор површине 6,8
м2, у власништву ове Општине до 11.03.2014. године, када је партија вратила простор.
(2)
Странка пензионера – умировљеника БиХ није издавала потврде физичким
лицима која су дала прилоге партијии у укупном износу од 300,00 КМ. У поступку
контроле, партија је умјесто потврда доставила благајничке примитке.
С обзиром на то да партија није издавала потврде физичким лицима за примљене
прилоге, прекршила је одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких
партија и одредбе члана 6. став (1) Правилника.
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б)
Увидом у документацију утврђено је да су прилози физичких лица у укупном
износу од 300,00 КМ уплаћени готовински на благајну партије. Увидом у изводе
утврђено је да партија није извршила полог на трансакциони рачун Централе партије,
што је супротно одредбама члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
ц)
Странка пензионера – умировљеника БиХ није адекватно водила пословне
књиге, односно није евидентирала све приходе и расходе и обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину није попунила у складу са Правилником, чиме
су прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија. Партија је водила пословне књиге само за Главни одбор партије,
док за општинске одборе партија није водила пословне књиге, што је у супротности са
Законом о рачуноводству и ревизији Федерације БиХ.
(1)
Партија је у својим пословним књигама и годишњем финансијском извјештају
исказала приход од прикупљених чланарина у мањем износу за 1.798,50 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 13. Правилника.
Увидом у изводе Општинског одбора СП-У БиХ Гламоч утврђено је да је овај одбор
примио средства по основи чланарина, а које је Фонд ПИО РС Бијељина обуставио од
пензија и вршио збирне уплате мјесечно током 2014. године, што укупно износи
1.798,50 КМ. Увидом у аналитичке картице о интерним односима између одбора унутар
партије такође је утврђено да партија не исказује чланарину за наведени општински
одбор.
(2)
Странка пензионера – умировљеника БиХ није образац 3-ф финансијског
извјештаја (Приходи из буџета) попунила у складу са одредбама члана 19. Правилника.
Увидом у акт Општине Бреза утврђено је да је ова Општина дана 05.05.2014. године на
трансакциони рачун ОО СП-У БиХ Бреза уплатила буџетска средства у износу од
1.000,00 КМ, док је странка у финансијском извјештају исказала приход из буџета ове
Општине у износу од 500,00 КМ.
Такође, партија је у финансијском извјештају исказала приход из буџета Општине
Лукавац у износу од 340,00 КМ, док је увидом у изводе Општинског одбора СП-У БиХ
Лукавац утврђено да је по наведеној основи уплаћено 300,00 КМ.
Партија је погрешним пријављивањем прихода из буџета Општине Бреза исказала
приходе из буџета у мањем износу за 500,00 КМ, док је за Општину Лукавац исказала
приходе из буџета у већем износу за 40,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 19.
Правилника.
(3)
Партија у обрасцима 4.1 (Режијско-административни и остали трошкови)
годишњег финансијског извјештаја није адекватно исказала трошкове закупа, што
указује на чињеницу да партија не води потпуне евиденције о својим расходима, чиме
је прекршила одредбе члана 21. и члана 22. Правилника.
Партија није исказала трошкове закупа пословног простора за ОО Центар, те за ОО
Илијаш у износу од 50,00 КМ, док је за ОО Травник трошкове закупа исказала у мањем
износу за 1.300,00 КМ.
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Увидом у финансијски извјештај у обрасцу 5.2 (Остале обавезе), утврђено је да партија
није исказала обавезе према Граду Бихаћу у износу од 191,70 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 24. Правилника.
Увидом у пословне књиге партије утврђено је да је партија евидентирала
трошкове таксе у износу од 14.000,00 КМ. С обзиром на то да је Централна изборна
комисија БиХ извршила поврат таксе у износу од 10.000,00 КМ, партија је остварила
трошак по основи таксе у износу од 4.000,00 КМ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка пензионера –
умировљеника БиХ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 206.434,37 КМ. Политичка партија
је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове кампање у износу 17.758,79
КМ.

23.

ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА БиХ (Код 028 )

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска народна
заједница БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
100,00
4.034,00
2.900,00
6,50
0,00
0,00
211.247,00
0,00
0,00
218.287,50
0,00
218.287,50

Учешће у ук.
приходима %
0,05 %
1,85 %
1,33 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
96,77 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Демократска народна заједница БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана
11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Демократска народна заједница БиХ није у пословним књигама евидентирала
неновчану донацију правног лица “Адверто медиа“ у износу од 715,00 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у пословне књиге утврђено је да је партија сторнирала трошкове рекламе у
износу од 715,00 КМ, у корист смањења обавезе према наведеном правном лицу.
Партија је наведено књижење извршила на основи књижног одобрења КО 140001 од
29.10.2014. године, у којем је наведено да се ради о накнадно одобреном попусту по
рачуну.
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С обзиром на то да партија није имала обавезу платити дио рачуна, остварила је
неновчану донацију правног лица “Адверто медиа“ коју је у складу са Законом о
финансирању политичких партија и Правилником имала обавезу евидентирати у
пословним књигама и пријавити у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину.
Тиме је партија приходе и расходе у пословним књигама и годишњем финансијском
извјештају исказала у мањем износу у односу на остварене, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе
члана 13, 18, 21. и 23. Правилника.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Демократска
народна заједница БиХ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је
објавила Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 603.247,85 КМ.
Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне
кампање у износу од 75.863,27 КМ.

24.

СТРАНКА ПРАВДЕ И РАЗВОЈА БИХ (Код 1004)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка правде и развоја БиХ
финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791,04
0,00
0,00
11.291,04
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
92,99 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
7,01 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

11.291,04

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка правде и развоја БиХ прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 6. став
(2), члана 11. и 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Странка правде и развоја БиХ током 2014. године није у складу с одредбама
члана 6. став (1) Правилника издавала потврде за примљене прилоге физичких лица,
што је супротно одредбама члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
На захтјев Централне изборне комисије БиХ да достави копије потврда о пријему
прилога физичких лица партија је доставила копију благајничких уплатница као доказ
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о уплати прилога, али не и потврде о пријему прилога физичких лица како је у захтјеву
тражено.
Странка правде и развоја БиХ је у финансијском извјештају за 2013. годину исказала
прилоге физичких лица у износу од 10.500,00 КМ.
б)
Странка је путем благајне примила прилоге физичких лица у укупном износу од
10.500,00 КМ. Контролом је утврђено да је партија износ од 9.000,00 КМ положила на
трансакцијски рачун партије, док је износ од 1.500,00 КМ остао неположен.
С обзиром на то да партија није примила уплате прилога на трансакцијски рачун
партије, као и да је дјелимично извршила полог примљених уплата, иако према
одредбама Закона о финансирању политичких партија има обавезу да прилоге
физичких лица искључиво уплати на трансакцијски рачун централе партије, прекршила
је одредбе члана 6. став (2) Закона о финансирању политичких партија.
ц)
Увидом у пословне књиге партије утврђено је да партија није водила адекватне
евиденције о трошковима и обавезама у својим пословним књигама те да годишњи
финансијски извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
У обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (Режијско-административни и остали
трошкови) партија је исказала трошкове осталих закупнина у износу од 300,00 КМ.
Увидом у документацију утврђено је да су поменути трошкови настали по основи
уговора о закупу моторног возила у 2013. години. Наиме, партија је трошкове за два
мјесеца из 2013. године платила у 2014. години и тада евидентирала у својим
пословним књигама.
На основи наведеног и чињенице да партија у својим пословним књигама на ставци
обавеза према добављачима евидентира и исказује обавезе према БХ Телецому
утврђено је да партија трошкове евидентира у тренутку њиховог плаћања, а не онда
када су настали, те тиме не расположе адекватним подацима о својим обавезама и
трошковима, што је супротно одредбама члана 22. и 24. Правилника.
д)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора (постизборни финансијски
извјештај) поднијела дана 31.03.2015. године, тј. након законом утврђеног рока, чим је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка правде и развоја БиХ је за
потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ, могла да потроши 81.518,60 КМ. У годишњем финансијском извјештају,
политичка партија није исказала трошкове кампање.
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25.
ДЕМОКРАТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 763)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократи Босне и
Херцеговине су се финансирали из сљедећих извора из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
82,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,90
0,00
82,90

Учешће у ук.
приходима %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да су
Демократи Босне и Херцеговине прекршили одредбе члана 5. став (3) и (4), члана
8. став (6), члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Демократи Босне и Херцеговине су у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године,
без накнаде користили пословне просторије у улици Чекалуша број 14 у Сарајеву, које
су у власништву Нафије Калић. Увидом у потврду, број 106-08/15 од 14.08.2015. године,
утврђено је да је прилог Нафије Калић странка остварила посредством трећег лица
(посредника) Босниа Аирлинеса д.о.о. Сарајево, што је супротно одредби члана 8. став
(6) Закона о финансирању политичких партија. Политичка партија нема рачуне, нити
друге документе са назначеном тржишном вриједношћу неновчане донације у складу
са чланом 5. став (3) Закона, те није у складу са одредбом из става (4) истог члана,
водила евиденцију о добровољним прилозима.
б)
Пословне књиге политичке партије нису вођене у складу са рачуноводственим
прописима. У завршном рачуну за 2014. годину, који је сачињен на основи пословних
књига странке, нису исказани приходи, иако је политичка партија остварила приход од
чланарине у износу од 82,90 КМ.
Такође, приход од неновчаних донација, партија није исказала, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Демократи Босне и Херцеговине нису попунили обрасце годишњег финансијског
извјештаја у складу са Правилником, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
У обрасцу 2. (преглед промета свих трансакцијских рачуна), партија није
уписала број трансакцијског рачуна са прометом и стањем на дан 31.12.2014. године,
чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
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Странка у обрасцу 3-е, није исказала неновчану донацију за коришћење
пословних простора без накнаде, чиме су прекршене одредбе члана 18. Правилника.
У збирном обрасцу 4. (расходи политичке странке), партија није исказала
режијско-административне и остале трошкове у износу од 81,90 КМ, чиме су
прекршене одредбе члана 21. Правилника.

26.

ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ – МИЛЕ МАРЧЕТА (Код 049)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Завичајни социјалдемократи –
Миле Марчета су се финансирали из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да су
Завичајни социјалдемократи – Миле Марчета прекршили одредбе члана 5. став
(4), члана 11. члана 12. став (1) и (3) и члана 13. став (2) Закона о финансирању
политичких партија.
а)
Партија није успоставила евиденцију о неновчаном прилогу који је остварен
коришћењем пословног простора, без плаћања закупнине. Завичајни социјалдемократи
– Миле Марчета су били дужни да физичком лицу које је дало прилог странци, издају
потврду о пријему добровољног прилога и износ прилога.
Тиме што није успоставила евиденцију о прилогу, партија је прекршила одредбе члана
5. став (4) Закона о финансирању политичких партија, те неиздавањем потврде о
примљеном прилогу и одредбе члана 6. став (1) Правилника.
б)
На основи обављеног прегледа, утврђено је да партија није евидентирала све
приходе и трошкове у својим пословним књигама, те да годишњи извјештај није
попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
У обрасцу 2. (преглед промета свих трансакцијских рачуна) странка није уписала
број трансакционог рачуна са прометом и стањем на дан 31.12.2014. године, чиме је
прекршила одредбе члана 11. Правилника.
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Увидом у образац 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није
имала обавезу платити) финансијског извјештаја, утврђено је да партија није навела име
закуподавца пословног простора и износ донације, што је супротно одредбама члана
12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 18. Правилника.
У обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (режијско-административни и остали
трошкови) партија није исказала трошкове закупа у износу од 600,00 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 12 став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија
и члана 22. Правилника.
ц) Увидом у образац 1. (општи подаци о политичкој партији) финансијског извјештаја
утврђено је да партија није навела податке о лицу овлашћеном за подношење
финансијских извјештаја, нити је на било који начин обавијестила Централну изборну
комисију Босне и Херцеговине о њеном именовању, што је супротно одредбама члана
13. став (2) Закона о финансирању политичких партија и члана 9. Правилника.

27.

СТРАНКА НОВОГ ПУТА (Код 000 )

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка новог пута није
остварила приход, нити се финансирала из кредитног задужења, што је приказано у
наредној табели:
Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка новог пута прекршила одредбе члана 5. став (4) и члана 12. став (1) и (3)
Закона о финансирању политичких партија.
а)
Партија није успоставила евиденцију о неновчаном прилогу који је остварен
коришћењем пословног простора, без плаћања закупнине. Партија новог пута била је
дужна физичком лицу које је дало прилог партији, издати потврду о пријему
добровољног прилога и износ прилога.
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Тиме што није успоставила евиденцију о прилогу, партија је прекршила одредбе члана
5. став (4) Закона о финансирању политичких партија, те неиздавањем потврде о
примљеном прилогу и одредбе члана 6. став (1) Правилника.
б)
Увидом у образац 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није
имала обавезу платити) финансијског извјештаја, утврђено је да партија није навела име
закуподавца пословног простора, што је супротно одредбама члана 12. став (1) и (3)
Закона о финансирању политичких партија и члана 18. Правилника.
28.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1723)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Социјалдемократски фронт
Босне и Херцеговине се финансирао из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
0,00
10.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.055,00
0,00
10.055,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Социјалдемократски фронт Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 5. став
(4), члана 11. и члана 12. став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и члана15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Социјалдемократски фронт Босне и Херцеговине није физичким лицима издао
потврде о примљеним прилозима, чиме је прекршио одредбе члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 6. став (1) Правилника.
На захтјев Централне изборне комисије БиХ партија је умјесто потврда,
доставила копије уплатница о примљеним прилозима физичких лица.
Увидом у Изјаву о пословном простору број: 02-09/15 од 28.09.2015. године,
утврђено је да је Социјалдемократски фронт Босне и Херцеговине користио просторије
у власништву физичког лица, без накнаде.
Партија је коришћењем пословног простора у власништву физичког лица, без
плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју је у складу са Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија и Законом о финансирању
политичких партија имала обавезу евидентирати у пословним књигама и пријавити у
годишњем финансијском извјештају за 2014. годину.
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б)
Социјалдемократски фронт Босне и Херцеговине није водио пословне књиге у
складу са рачуноводственим прописима, односно водио правилне евиденције о
приходима и расходима, чиме је прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона
о финансирању политичких партија.
Партија, такође, није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину
попунила у складу са Правилником, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
У обрасцима 3 финансијског извјештаја (укупни приходи странке) и 3-е
финансијског извјештаја (Неновчане донације и рачуни које партија није имала обавезу
платити) партија није исказала неновчани прилог који је остварила по основи
коришћења пословног простора без накнаде, што је супротно одредбама члана 13. и
члана 18. Правилника.
Партија није у обрасцима 4 (расходи политичке странке) и 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) исказала трошкове закупа пословног простора,
чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
ц)
Увидом у службене евиденције утврђено је да је Социјалдемократски фронт
Босне и Херцеговине постизборни финансијски извјештај доставио дана 06.01.2015.
године, чиме је прекршио одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
У складу са одредбом члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ, крајњи рок за доставу
постизборног извјештаја за Опште изборе 2014. године био је 10.12.2014. године.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Социјалдемократски фронт Босне
и Херцеговине је за потребе изборне кампање могао да потроши 81.518,60 КМ.
Политичка партија није у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину и
постизборном финансијском извјештају – Општи избори 2014. године исказала
трошкове кампање.
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29.

ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА “СНАГА БОСНЕ“ (Код 1007)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Политичка организација
грађана “Снага Босне“ није остварила приходе, нити се финансирала из кредитног
задужења, што је исказано у сљедећој табели:

Р/
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Политичка организација грађана “Снага Босне”прекршила одредбе члана 5. став
(4), члана 11. и члана 12. став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
На основи изјаве секретара партије, утврђено је да партија користи пословни
простор у приватном власништву без накнаде.
Увидом у пословне књиге утврђено је да партија није евидентирала неновчану донацију
по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме су прекршене одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Политичка организација грађана “Снага Босне“ је коришћењем пословних простора у
власништву физичког лица, без плаћања закупнине, примила неновчану донацију, коју
је у складу са Правилником и Законом о финансирању политичких партија имала
обавезу евидентирати у пословним књигама и пријавити у годишњем финансијском
извјештају за 2014. годину.
б)
На основи обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја, утврђено је
да Политичка организација грађана “Снага Босне“ није водила пословне књиге у складу
са рачуноводственим прописима, финансијски извјештај није поднијела у форми коју
је прописала Централна изборна комисија БиХ и није поднијела постизборни
финансијски извјештај – Општи избори 2014. година.
(1)
Прегледом обрасца 1 (општи подаци о политичкој партији), утврђено је да
партија у овом обрасцу није унијела податак о броју рјешења о упису у судски регистар,
што је супротно одредбама члана 9. Правилника.
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Партија није у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна)
финансијског извјештаја правилно исказала промет улаза и промет излаза, чиме је
прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Партија је на обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих рачуна) исказала сљедеће
податке: почетно стање на дан 01.01.2014. године у износу од 1.880,23 КМ, промет
улаза у износу од 13.668,14 КМ, промет излаза у износу од 13.662,09 КМ и стање на дан
31.12.2014. године у износу од 6,05 КМ.
Увидом у изводе са трансакционог рачуна број: 1601080000017044 Вакуфске банке за
2014. годину, утврђено је сљедеће: почетно стање на дан 01.01.2014. године у износу од
1.880,23 КМ, промет улаза у износу од 10.000,01 КМ, промет излаза у износу од
11.874,19 КМ, и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 6,05 КМ.
Контролом евиденција из пословних књига, утврђено је да је партија извршила
искњижавање – отпис обавеза према једном физичком лицу у износу од 150,00 КМ и
обавезе према другом физичком лицу у износу од 800,00 КМ, те је по тој основи
остварила остале приходе у износу од 950,00 КМ.
Партија није у годишњем финансијском извјештају исказала остале приходе по основи
искњижавања грешака из ранијих година у износу од 950,00 КМ, чиме је прекршила
одредбе члана 13. став (4) Правилника.
Увидом у образац 3-е (неновчане донације и и рачуни које политичка партија
није имала обавезу платити) и образац 3 (извори финансирања), утврђено је да партија
није исказала неновчану донацију физичког лица по основи коришћења простора без
накнаде, односно није исказала приходе, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 18.
Правилника.
Партија, такође, у обрасцима 4 (укупни расходи) и 4.1 (режијско-административни и
остали трошкови) није исказала трошкове закупнине, чиме је прекршила одредбе члана
21. и 22. Правилника.
(2)
Партија није поднијела финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора, чиме је прекршила одредбе
члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Политичка
организација грађана ”Снага Босне“ је за потребе изборне кампање, према броју бирача
које је објавила Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 41.669,35 КМ.
Политичка партија у годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове
изборне кампање.
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30.

НОВИ ПОКРЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1254)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Нови покрет Босне и
Херцеговине се финансирао из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирањa (I+II)

Износ у КМ
914,00
4.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.664,00
0,00
5.664,00

Учешће у ук.
приходима %
16,13
83,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Нови покрет Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 5. став (4), члана 11. и
члана 12. став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија и члана
15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
а)
Контролом извода са трансакцијског рачуна број: 1990490055714616 од
“Спаркассе банке“ д.о.о Сарајево, утврђено је да Нови покрет Босне и Херцеговине,
чланарине и прилоге физичких лица прикупљене током 2014. године у износу од
1.840,00 КМ није уплаћивао на свој трансакцијски рачун у року од 10 дана од дана
пријема добровољних прилога, чиме је прекршио одредбу члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
б)
На основи финансијског извјештаја и друге финансијске документације,
утврђено је да Нови покрет Босне и Херцеговине није успоставио потпуне евиденције
о свим приходима и расходима, чиме је прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Политичка партија је у пословним књигама евидентирала промет готовине
путем благајне у износу од 52.140,76 КМ, док је у обрасцу 2.1 (промет благајне)
финансијског извјештаја исказала износ од 30.230,76 КМ, при чему је почетно стање на
дан 01.01.2014. године било 0,00 КМ, прилив готовине на благајну током године је био
30.230,76 КМ, готовинске исплате су биле 30.230,76 КМ и стање готовине на благајни
31.12.2014. године је износио 0,00 КМ.
Увидом у благајничку документацију, утврђено је да благајнички налози за наплате и
исплате средстава нису контролисани нити су их одобриле овлашћене особе и није
потписао благајник.
(2)
У пословним књигама партија је исказала укупне приходе и расходе у већем
износу у односу на евиденције из годишњег финансијског извјештаја.
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Исказани су приходи у износу од 15.036,00 КМ, док је у обрасцу 3. (извори
финансирања) финансијског извјештаја евидентирала укупне приходе у износу од
5.664,00 КМ, што је за 9.372,00 КМ мање у односу на евиденцију из пословних књига.
Партија није водила потпуне и тачне евиденције о својим приходима, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Структуру прихода коју је партија исказала у обрасцу 3. (извори финансирања)
финансијског извјештаја чине: чланарина у износу од 914,00 КМ и прилози физичких
лица у износу од 4.750,00 КМ. У пословним књигама партије структуру прихода чине:
чланарине у износу од 5.036,00 КМ и поврат таксе у износу 10.000,00 КМ која не
представља приходе из буџета.
Такође, у пословним књигама странка је исказала расходе у износу од 40.855,00 КМ,
док је на обрасцу 4. (расходи политичке партије) финансијског извјештаја исказала
укупне расходе у износу од 18.774,00 КМ, што је за 22.081,00 КМ мање у односу на
евиденцију из пословних књига. Партија није водила потпуне и тачне евиденције о
својим расходима, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (1) Закона о финансирању
политичких партија.
Контролом пословних књига и извода са трансакцијског рачуна партије, утврђено је да
је уплаћена такса за учешће на изборима у износу од 20.000,00 КМ. Такође, утврђено је
да је извршен поврат таксе у износу од 10.000,00 КМ, па су према томе трошкови таксе
износили 10.000,00 КМ. Контролом обрасца 4-1 (режијски и административни
трошкови) је утврђено да партија није исказала трошкове таксе у износу од 10.000,00
КМ, те су тиме укупни расходи партије исказани у мањем износу. Дакле, обрасци 4. и
4-1 нису попуњени у складу са чланом 21. и 22 Правилника.
Прегледом финансијског извјештаја, утврђено је да је партија на обрасцу 4-1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) исказала трошкове закупа за пословни простор
у износу од 4.774,00 КМ, што је за 669,96 КМ више у односу на уговорену цијену
закупа. На основи достављених уговора о закупу пословног простора са једним
физичким лицем, утврђено је да је закупнина на годишњем нивоу износила 2.290,00
КМ. На основи достављених уговора о закупу пословног простора са два правна лица,
утврђено је да је закупнина на годишњем нивоу износила 1.814,04 КМ. Дакле, партија
је исказала само трошкове закупа које је платила током године, а неостварене трошкове
проистекле из закупа, што за резултат има погрешно исказане расходе и обавезе на дан
31.12.2014. године.
(3)
Нови покрет Босне и Херцеговине у обрасцу 5. (обавезе по кредитима и
позајмицама) годишњег финансијског извјештаја није исказао све обавезе на дан
31.12.2014. године. Наиме, исказане су обавезе према физичким лицима по основи
позајмица у износу од 32.900,00 КМ, док су у пословним књигама евидентиране у
износу од 37.571,00 КМ, што је мање за 4.671,00 КМ, чиме је прекршио одредбе члана
24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
(4)
Нови покрет Босне и Херцеговине није доставио финансијски извјештај за
период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана објаве званичних
резултата Општих избора одржаних у октобру 2014. године у законом одређеном року,
чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких
партија одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. Партија је
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постизборни финансијски извјештај – Општи избори 2014. године, доставила
31.12.2014. године.
(5)
Нови покрет Босне и Херцеговине је годишњи финансијски извјештај за 2014.
годину доставио дана 23.10.2015. године, тј. након законом прописаног рока, чиме је
прекршио одредбу члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
6) Годишњи финансијски извјештај Нови покрет Босне и Херцеговине није поднио у
форми коју је Централна изборна комисија БиХ прописала Правилником.
Политичка партија на обрасцу 1.1. – Општи подаци о политичкој партији –
територијална организација партије навела је само кантоналне дијелове. Финансијски
извјештај је попуњен само за Кантон Сарајево и Босанско-подрињски кантон.
Трошкови непријављених организационих дијелова партије у финансијском извјештају
су исказани као трошкови Кантона Сарајево и Босанско-подрињског кантона.
Непријављивањем комплетне организационе структуре у финансијском извјештају, те
не исказивањем трошкова по организационим дијеловима, партија је прекршила
одредбе члана 5, члана 10. и члана 22. Правилника.
ц)
Дана 21.01.2016. године, Централна изборна комисија БиХ је Новом покрету
Босне и Херцеговине упутила Захтјев за достављање додатне документације за 2014.
годину.
С обзиром на то да Нови покрет Босне и Херцеговине није поступио у складу с
ургенцијом Централне изборне комисије БиХ, односно да није доставио цјелокупуну
додатну документацију (главну књигу са аналитичким картицама), прекршио је
одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Нови покрет Босне и Херцеговине
је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ, могао да потроши 1.082.185,30 КМ. Политичка партија је у годишњем
финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу од 6.791,50 КМ.
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31.

РАДНИЧКА ПАРТИЈА (Код 1269)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Радничка партија није
остварила приходе, нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичкихлица (3-а)
Прилози правнихлица (3-б)
Приходи одимовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Радничка партија прекршила одредбе члана 5. став (4), члана 11. и члана 12. став
(1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Прегледом је утврђено да Радничка партија није пријавила неновчану донацију
по основи бесплатног коришћења пословних простора, чиме је прекршила одредбе
члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
На основи изјаве, утврђено је да је партија користила пословни простор у власништву
физичког лица за своје потребе без накнаде у 2014. години.
б)
Увидом у годишњи обрачун партије утврђено је да партија није евидентирала
све приходе и трошкове у својим пословним књигама те да годишњи финансијски
извјештај није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана
11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у годишњи обрачун утврђено је да партија није евидентирала приходе и
расходе које је остварила, те да не води адекватне евиденције у својим пословним
књигама.
У обрасцима 3 финансијског извјештаја (Извори финансирања) и 3-е
финансијског извјештаја (неновчане донације и рачуни које партија није имала обавезу
платити) партија није исказала неновчани прилог који је остварила по основи
коришћења пословног простора без накнаде, што је супротно одредбама члана 13. и
члана 18. Правилника. Партија, такође, није у обрасцима 4 (расходи политичке партије)
и 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) исказала трошкове закупа
пословног простора, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
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32.

СТРАНКА ДИЈАСПОРЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1190)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка дијаспоре Босне и
Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр. лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

120,00
22.100,76
0,00
86,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.307,62
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,54
99,07
0,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00

22.307,62

100,00

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 5. став (4),
члана 11. и члана 12. став (1), (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није у пословним књигама
евидентирала и годишњем финансијском извјештају исказала неновчану донацију
физичког лица по основи бесплатног коришћења пословног простора, чиме је
прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине је у складу са Законом о финансирању
политичких партија и Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија имала обавезу да неновчану донације евидентира у пословним
књигама и пријави у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину.
б)
Странка дијаспоре Босне и Херцеговине није водила потпуне евиденције о
својим приходима и расходима нити је поједине обрасце годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у пословне књиге странке, утврђено је да партија у оквиру својих
трошкова и прихода није евидентирала трошкове закупа, односно неновчану донацију,
а коју је остварила коришћењем пословног простора без накнаде.
У обрасцу 3-е финансијског извјештаја (неновчане донације) партија није исказала
приходе по основи закупа пословног простора без накнаде, чиме је прекршила одредбе
члана 13. и 18. Правилника.
У обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (режијско-административни и остали трошкови)
партија није исказала трошкове закупа пословног простора, чиме је прекршила одредбе
члана 21. и 22. Правилника.
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а)
Дана 28.07.2015.године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Странци дијаспоре Босне и Херцеговине упутила Захтјев за достављање додатне
документације за 2014. годину.
У захтјеву је тражено сљедеће: бруто биланс на дан 31.12.2014. године, главна
књига са комплетним аналитичким евиденцијама партије за период 01.01. – 31.12.2014.
године, копије извода са трансакцијског рачуна број: 3386902231834606
отвореног код “Уницредит банке д.д” Сарајево за период 01.01. – 31.12.2014. године,
програм утрошка средстава у 2014. години и документацију о коришћењу пословних
простора.
Партија је доставила сљедећу документацију: копију извода са трансакцијског рачуна
број: 3386902231834606, програм утрошка средстава за 2014. годину, завршни рачун
(биланс стања и успјеха), копије благајничких дневника за Централу, ОО Горажде и
ОО Зеница, копије уговора о позајмицама и копије потврда о донацијама физичких
лица.
С обзиром на то да партија није у складу са захтјевом доставила комплетну додатну
документацију, тј. није доставила главну књигу са комплетним аналитичким
евиденцијама странке за период 01.01. – 31.12.2014. године, прекршила је одредбе
члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, политичка Странка дијаспоре
Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је
објавила Централна изборна комисија БиХ, могла потрошити 1.950.704,00 КМ.
Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне
кампање у износу од 2.497,80 КМ.
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33.

СНАГА ЕКОНОМСКОГ ПОКРЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (Код 1252)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Снага економског покрета у
Босни и Херцеговини се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
864,88
0,00
0,00
864,88
0,00

Извори финансирања (I+II)

864,88

II

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Снага економског покрета у Босни и Херцеговини прекршила одредбе члана 5.
став (4), члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких
партија.
а)
Политичка партија није успоставила евиденцију о неновчаном прилогу који је
остварила коришћењем пословног простора, без плаћања закупнине.
На основи уговора о закупу, број: 29-Б/11 од 20.09.2011. године политичка партија без
накнаде користи пословни простор правног лица ВИСА БРОКЕР ОСИГУРАЊЕ д.о.о.
Сарајево, у улици Чекалуша број 1. Површина простора је 22 м2.
б)
На основи финансијског извјештаја, финансијске документације коју је на
захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине доставила политичка партија
и ревизијских доказа прибављених из екстерних извора, утврђено је да партија није
водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила
потпуне евиденције о својим приходима и расходима и годишњи финансијски извјештај
није поднијела на начин како је прописала Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члан 12. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1)
Снага економског покрета у Босни и Херцеговини није у пословним књигама и
финансијском извјештају исказала неновчану донацију коју је остварила коришћењем
пословног простора без накнаде, како је наведено у налазу ревизије под тачком а) и није
исказала приход који је остварила из буџета Општине Градачац.
Увидом у акт Општине Градачац, број: 07/1-23/12-552/15 од 09.03.2015. године, који је
достављен на захтјев Централне изборне комисије БиХ, утврђено је да су овој
политичкој партији исплаћена средства из буџета Општине у износу од 2.100,00 КМ.
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Поменути износ чини 52,5% од укупних средстава која су планирана за финансирање
политичке партије у 2014. години. Општина Градачац је средства за период јануар –
јули 2014. године, у износу од 2.100,00 КМ уплатила на трансакциони рачун број:
1321902012122567, а за разлику од 1.900,00 КМ наводи да ће бити исплаћена у 2015.
години.
(2)
Финансијски извјештај, који је поднијела Централној изборној комсији БиХ,
Снага економског покрета у Босни и Херцеговини није попунила у складу са
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Политичка партија је у финансијском извјештају, на обрасцу 1 (Општи подаци
о политичкој партији), навела да има организационе дијелове нижег нивоа. Међутим,
на обрасцу 1-1 (Територијална структура политичке партије) партија је навела само
организациони дио у Градачцу, иако је према Рјешењу Општинског суда у Сарајеву,
број: 065-0-Ф1-11-000009 од 26.04.2012. године сједиште политичке партије у Сарајеву.
Такође, партија је остварила приход из буџета Општине Калесија, што указује на
чињеницу да има организациони дио у овој општини.
Приход у износу од 864,00 КМ, који је остварила из буџета Општине Калесија,
партија је у финансијском извјештају на обрасцу 3-б исказала као прилог правног лица.
У финансијском извјештају, супротно одредбама члана 24. став (2) Правилника
о годишњим финансијским извјештајима, политичка партија није исказала обавезе које
су према подацима из пословних књига, на дан 31.12.2014. године износе 2.462,11 КМ.

34.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 032)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска странка инвалида
Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана
11., члана 12. став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија и
одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херецговине.
а)
На основи финансијског извјештаја, финансијске документације коју је
доставила политичка партија и ревизијских доказа прибављених из екстерних извора,
утврђено је да партија није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим
прописима, није успоставила тачне евиденције о својим приходима и расходима, није
поднијела финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за
изборе до дана овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2014. године и
годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине је у пословним књигама и
финансијском извјештају исказала приход из буџета у износу од 10.000,00 КМ, који
није остварила и расходе по основи таксе за овјеру за учествовање на изборима у износу
већем за 10.000,00 КМ у односу на остварене.
Уплаћену таксу за овјеру за учествовање на Општим изборима у износу од 20.000,00
КМ политичка партија је исказала као трошак, иако јој је дио таксе у износу од
10.000,00 КМ партији враћен након што су потврђени резултати избора. Поврат таксе,
у наведеном износу, партија је у пословним књигама исказала као приход политичке
партије, остварен из буџета.
(2)
Годишњи финансијски извјештај није попуњен у складу са Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Политичка партија на обрасцу 1 – Општи подаци о политичкој партији, није
навела да ли има ниже нивое организовања, чиме је прекршила одредбе члана 9.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Трошкови, који су у финансијском извјештају пријављени у износу од 20.104,30
КМ, исказани су супротно одредбама члана 22. и 23. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија.
Уплата таксе за овјеру за учествовање на Општим изборима, у износу од 20.000,00 КМ,
иако је након избора партији враћен износ од 10.000,00 КМ, у финансијском извјештају
је погрешно исказана као трошак изборне кампање, односно трошак организације и
одржавања предизборних скупова у износу од 20.000,00 КМ.
Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине у финансијском извјештају
није исказала обавезе у стварном износу, чиме је прекршила одредбе члана 24.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Политичка партија је на дан 31.12.2014. године исказала обавезу према Савезу особа с
инвалидитетом Тузланског кантона у износу од 2.300,00 КМ и обавезу према Удружењу
особа с инвалидитетом Босне и Херцеговине у износу од 7.000,00 КМ.
На захтјев Централне изборне комисије БиХ, Савез особа с инвалидитетом Тузланског
кантона је доставио акт број: 01-09-XИ/15 од 18.11.2015. године у коме наводи да је
партији уплатио позајмицу у износу од 6.000,00 КМ, док Удружење особа с
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инвалидитетом Босне и Херцеговине у свом акту, број: 01/426-XИ/15 од 18.11.2015.
године наводи да није имало никаквих трансакција према Демократској странци
инвалида БиХ.
(3)
Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине Централној изборној
комисији БиХ није поднијела извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру
за изборе до дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у октобру 2014.
године (постизборни финансијски извјештај), чиме је прекршила одредбе члана 12. став
(2) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног
закона Босне и Херцеговине.
б)
На захтјев Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-315-2/15 од
28.09.2015. године, Демократска странка инвалида Босне и Херцеговине није доставила
дио тражене финансијске документације: Главну књигу политичке партије, са
аналитичким евиденцијама у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године, копије извода са
трансакционог рачуна политичке партије у истом периоду, документацију о коришћењу
пословног простора и документацију о трошковима изборне кампање.
Како политичка партија на захтјев Централне изборне комисије БиХ није доставила
документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.
Ради недостављања дијела финансијске документације, на основи доказа из других
извора, података јединица локалне управе и самоуправе о додјели пословних простора
политичким странкама на коришћење, није утврђено да ли је Демократска странка
инвалида Босне и Херцеговине остварила трошкове закупнине и трошкове изборне
кампање.
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 да потроши 1.272.644,62 КМ.
Политичка партија у годишњем финансијском извјештају није пријавила трошкове
изборне кампање.
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35.

СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 073)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Сељачка странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,02
0,00
0,00
0,00
605,02
0,00
605,02

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Сељачка странка прекршила одредбе члана 12. став (2) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
а)
Партија није поднијела финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата општих избора, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана
15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
б)
Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Сељачка странка годишњи
финансијски извјештај за 2014. годину доставила дана 06.07.2015. године, тј. након
законом прописаног рока, чиме су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Сељачка странка
је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ, могла да потроши 421.027,40 КМ. Политичка партија у годишњем
финансијском извјештају није исказала трошкове изборне кампање.
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36.

ХРВАТСКА КРШЋАНСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ (Код 005)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска кршћанска
демократска унија БиХ финансирала се из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

0,00
0,00
0,00
0,81
0,00
3.200,00
8.258,40
0,00
0,00
11.459,21
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
27,92 %
72,07 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

11.459,21

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска кршћанска демократска унија БиХ прекршила одредбе члана 11. и 12.
став (1), став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 15.1
став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Увидом у пословне књиге странке утврђено је да партија није водила адекватне
евиденције у својим пословним књигама те да годишњи финансијски извјештај није
попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом је утврђено да партија није у пословним књигама успоставила потпуне и
тачне евиденције о обавезама према Хотелу Бротњо и није исказала исправно у
годишњем финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Партија је у финансијском извјештају и пословним књигама исказала обавезу према
Хотелу Бротњо у износу од 1.148,50 КМ.
На основи података које је доставио Хотел Бротњо, утврђено је да партија нема
неизмирених обавеза према овом добављачу на дан 31.12.2014. године.
б)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора (постизборни финансијски
извјештај) поднијела дана 24.12.2014. године, тј. након законом утврђеног рока, чим је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
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Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска кршћанска демократска
унија БиХ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 558.628,64 КМ. У годишњем
финансијском извјештају, политичка партија није исказала трошкове кампање.

37.

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА НАРОДНА СТАНКА (Код 520)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Босанскохерцеговачка народна
станка се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

880,00
6.898,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,04
11.802,04
0,00

Учешће у ук.
приходима %
7,46 %
58,45 %
33,89 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,20 %
100,00 %
0,00 %

11.802,04

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Босанскохерцеговачка народна станка прекршила одредбе члана 12. став (2), (3) и
(4) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херецговине.
а)
Годишњи финансијски извјештај политичка партија није поднијела на начин
како је прописала Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
Босанскохерцеговачка народна странка је годишњи финансијски извјештај за
2014. годину Централној изборној комисији БиХ поднијела дана 14.04.2015. године,
након законом прописаног рока.
Политичка партија је, након подношења годишњег финансијског извјештаја,
упозорена актом број: 03-07-6-384-2/15 од 28.08.2015. године да је, у складу са
одредбом чланом 4. став (2) Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких партија дужна доставити копију годишњег обрачуна овјереног од надлежне
институције (Завршни рачун за 2014. годину који је овјерила Агенција за финансијске,
информатичке и посредничке услуге – АФИП). Босанскохерцеговачка народна странка
је 29.10.2015. године Централној изборној комисији БиХ доставила копију завршног
рачуна који није овјерила надлежна институција, чиме је прекршила одредбе члана 4.
став (2) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
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У финансијском извјештају политичка партија је исказала обавезе на дан 31.12.
2014. године у износу од 25.287,97 КМ, а није навела датуме њиховог настанка, чиме је
прекршила одредбе члана 24. став (1) тачка б) Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
б)
На захтјев Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-384-2/15 од
28.08.2015.године, Босанскохерцеговачка народна партија није доставила три
конфирмације, односно потврде њених обавеза према три правна лица, које је на дан
31.12.2014. године исказала у износу од 16.187,10 КМ и то према правним лицима:
Жица д.д. Сарајево, у износу од 10.454,10 КМ, правном лицу Енмос д.о.о. Сарајево у
износу од 3.276,00 КМ и правном лицу Плакат д.о.о. Сарајево у износу од 2.457,00 КМ.
Како на захтјев Централне изборне комисије БиХ није доставила тражену
документацију, политичка партија је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
ц)
Босанскохерцеговачка народна странка није поднијела извјештај за период од
дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата
Општих избора одржаних у октобру 2014. године (постизборни финансијски
извјештај), чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању
политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Босанскохерцеговачка народна
странка је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ, могла да потроши 154.230,22 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају пријавила трошкове изборне кампање у износу од
1.978,00 КМ.
38.

СТРАНКА ЗА БОЉЕ ГОРАЖДЕ (Код 1709)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за боље Горажде
финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
234,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
12.234,00
0,00
12.234,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
1,91 %
16,35 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
81,74 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

150

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка за боље Горажде прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став
(2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Увидом у пословне књиге партије утврђено је да партија није евидентирала све
трошкове у својим пословним књигама те да годишњи финансијски извјештај није
попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
У обрасцима 4 (Расходи политичке партије) и 4.1 (Режијско-административни и
остали трошкови) финансијског извјештаја партија није исказала трошкове закупа у
износу од 1.400,00 КМ нити га је евидентирала у својим пословним књигама, чиме је
прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
Увидом у документацију утврђено је да је партија склопила уговор о закупу са
физичким лицем у периоду трајања од 01.06.2014. – 31.12.2014. године чија мјесечна
закупнина износи 200,00 КМ, а што за седам мјесеци износи 1.400,00 КМ.
(2)
У обрасцима 3 (Извори финансирања) и 3-ф (Приходи из буџета) финансијског
извјештаја партија је исказала приход из Буџета БиХ у износу од 10.000,00 КМ, чиме је
прекршила одредбе члана 13. и 19. Правилника.
Увидом у документацију утврђено је да је партија као приход из Буџета БиХ исказала
поврат средстава по основи таксе за овјеру политичке партије за учествовање на
Општим изборима 2014. године у износу од 10.000,00 КМ. Погрешним евидентирањем
и исказивањем средстава партија је неосновано увећала приход за наведени износ као
и расходе у истом износу.
(3)
Партија је у обрасцу 5 финансијског извјештаја (Обавезе политичке партије)
исказала укупне обавезе странке у износу од 11.977,61 КМ, чиме је прекршила одредбе
члана 24. Правилника.
Увидом у пословне књиге партије као и обрасце 5.1 и 5.2 финансијског извјештаја
утврђено је да партија по основи позајмица физичким лицима са 31.12.2014. године
дугује 600,00 КМ како је и исказала у табели 5.1 и да према добављачима са 31.12.2014.
године нема неплаћених обавеза што је и исказала у табели 5.2 финансијског
извјештаја.
Такође, партија није евидентирала ни исказала у годишњем финансијском извјештају
неизмирене обавезе према физичком лицу за закупнину у износу од 1.400,00 КМ.
б)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора (постизборни финансијски
извјештај) поднијела дана 29.12.2014. године, тј. након законом утврђеног рока, чим је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ Странка за боље Горажде је, према
подацима Централне изборне комисије БиХ, за потребе изборне кампање могла да
потроши 4.692,20 КМ. У финансијском извјештају политичка партија није исказала
трошкове кампање.
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39.

ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 734)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска странка права Босне
и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

0,00
20.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.152,67
0,00
52.646,72
192.549,39
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
10,78 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
61,88 %
0,00 %
27,34 %
100,00 %
0,00 %

192.549,39

100,00%

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска странка права Босне и Херцеговине прекршила одредбе члана 11., члана
12. став (1), (2), (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија и одредбе
члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херецговине.
а)
На основи финансијског извјештаја, финансијске документације коју је на
захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине доставила политичка партија
и ревизијских доказа прибављених из екстерних извора, утврђено је да партија није
водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила
тачне евиденције о својим приходима и расходима, финансијски извјештај за период од
дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора,
одржаних у октобру 2014. године поднијела је након законом прописаног рока и
годишњи финансијски извјештај није поднијела на начин како је прописала Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1), (2) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
б)
Хрватска странка права Босне и Херцеговине је у пословним књигама и
финансијском извјештају, супротно рачуноводственим прописима и одредбама члана
11. и члана 12.став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија, исказала
приходе и расходе у износу већем за 21.976,00 КМ у односу на остварене.
Уплаћену таксу за овјеру за учествовање на Општим изборима у износу од
20.000,00 КМ политичка партија је исказала као трошак, иако је дио таксе у износу од
14.000,00 КМ враћен партији након што су потврђени резултати избора. Поврат таксе,
у истом износу, партија је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала
као остали приход.
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Политичка партија је трошкове закупнине пословног простора за 2014. годину,
који је користила на основи уговора о закупу, са градом Мостаром, број: 02-25-7243/10
од 17.06.2010. године и анекса уговора број: 02-25-7243/10 од 21.10.2014. године
исказала у већем износу за 7.976,00 КМ. Поменутим анексом уговора, Град Мостар је
смањио уговорену цијену закупнине и политичкој партији 21.10.2014. године доставио
двије књижне обавијести, једну на износ од 27.670,72 КМ за више обрачунату
закупнину до 31.12.2013. године и другу књижну обавијест за више обрачунату
закупнину за период 01.01. – 31.10.2014. године. Партија у пословним књигама за 2014.
годину и финансијском извјештају није извршила усклађивање тошкова закупнине са
промјеном цијене из анекса уговора, већ је закупнину исказала по првобитној цијени, а
одобрени износ од 7.976,00 КМ, исказала као остали приход 2014. године.
ц)
Годишњи финансијски извјештај Хрватска странка права Босне и Херцеговине
није поднијела у форми коју је Централна изборна комисија БиХ прописала
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Политичка партија на обрасцу 1.1. – Општи подаци о политичкој партији –
територијална организација странке навела само Централну канцеларију политичке
странке ХСП БиХ у Мостару и организациони дио ХСП БиХ у Брчко Дистрикту БиХ.
Увидом у пословне књиге и финансијску документацију партије, односно уговоре о
закупу пословних простора, утрђено је да је Хрватска странка права Босне и
Херцеговине имала закључене уговоре о закупу пословних простора у: Витезу, Новом
Травнику, Варешу, Оџаку, Орашју, Читлуку, Томиславграду и Сарајеву, те је за њих у
2014. години платила закупнину у износу од 14.900,00 КМ. Поред трошкова закупнине,
Хрватска странка права Босне и Херцеговине је за организационе дијелове у Оџаку и
Орашју имала и трошкове електричне енергије, што недвосмислено указује на
дјеловање поменутих организационих дијелова, иако их партија нија пријавила у
оквиру своје организационе структуре.
Финансијски извјештај је попуњен само за Централу странке у Мостару и
организациони дио партије у Брчко Дистрикту БиХ. Трошкови непријављених
организационих дијелова партије у финансијском извјештају су исказани као трошкови
средишњице ХСП БиХ у Мостару. Непријављивањем комплетне организационе
структуре у финансијском извјештају, те неисказивањем трошкова по организационим
дијеловима, партија је прекршила одредбе члана 5, члана 10. и члана 22. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
Политичка партија је обавезе према добављачима на дан 31.12.2014. године,
супротно одредбама члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима,
исказала у збирном износу од 132.792,24 КМ. Умјесто да обавезе искаже према сваком
добављачу појединачно, са датумом настанка обавезе и износом обавезе на дан
31.12.2014. године, политичка партија је доставила преглед добављача (салда конта из
пословних књига), у коме је евидентиран само износ обавезе, без икаквог податка о
времену настанка и њиховој старосној стуктури.
Увидом у пословне књиге партије утврђено је да обавезе, у износу од 60.047,70 КМ,
према одређеном броју добављача потјечу из ранијих година, те да партија у 2014.
години према тим добављачима није извршила никаква плаћања.
д)
Хрватска странка права Босне и Херцеговине на захтјев Централне изборне
комисије БиХ није доставила конфирмације, односно потврде њених обавеза на дан
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31.12.2014. године од добављача Дневни лист и Електропривреда ХЗ-ХБ, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких партија.
е)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора, одржаних у
октобру 2014. године (постизборни финансијски извјештај), поднијела 15.12.2014.
године, након законом утврђеног рока.
У складу са одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине и члана
12. став (2) Закона о финансирању политичких партија политичка партија је имала
обавезу да постизборни финансијски извјештај Централној изборној комисији БиХ
поднесе у року од тридесет дана од дана објаве изборних резултата у Службеном
гласнику БиХ, односно до 10.12.2014. године.
ф)
Без квалифицирања ревизијског мишљења, скренута је пажња на порезне
расходе по основи личних примања које је Хрватска странка права Босне и Херцеговине
евидентирала у пословним књигама и финансијском извјештају, а није их исплатила.
Увидом у пословне књиге и финансијску документацију Хрватске странке права Босне
и Херцеговине утврђено је да је партија посматрачима на Опћим изборима 2014. године
извршила готовинске исплате средства у износу од 29.200,00 КМ, из благајне у периоду
од 31.10. до 03.11.2014. године. С обзиром на то да поменуте исплате имају карактер
личних примања и подлијежу опорезивању, политичка партија је на њих обрачунала
порез и доприносе те у пословним књигама исказала као трошак и обавезу у износу од
5.137,43 КМ. Политичка партија је била обавезна да на исплаћене накнаде
посматрачима порезне обавезе измири у складу са порезним прописима, односно
изврши уплату пореза и доприноса истог дана или првог наредног дана по извршеној
исплати накнаде, те порезној управи поднесе прописану порезну пријаву.
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 да потроши 899.845,66 КМ. Политичка партија
је исказала трошкове кампање у износу од 31.669,60 КМ.
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40.

НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 1256)

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

Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирањa (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.008,80
0,00
0,00
14.008,80
0,00
14.008,80

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Напредна демократска странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Политичка партија није успоставила потпуне евиденције о својим приходима и
расходима, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о
финансирању политичких партија. С обзиром на то да партија није успоставила
евиденције о приходима и расходима у складу са рачуноводственим прописима,
односно да су финансијски извјештаји сачињени на основи непотпуних евиденција,
прекршене су одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и
Правилника.
(1)
У пословним књигама и финансијском извјештају Напредна демократска
странка исказала је приходе из буџета Општине Илиџа у укупном износу 14.008,80 КМ,
што је за 1.082,40 КМ мање у односу на остварене приходе.
На основи података које је доставила Општина Илиџа, утврђено је да су из буџета ове
општине партији исплаћена средства у износу од 15.091,20 КМ, од чега је 14.008,80 КМ
уплаћено на трансакцијски рачун партије, док је средствима у износу од 1.082,40 КМ
измирена обавеза по основи закупа пословног простора који је користила партија.
Наиме, странка је за свој рад користила просторије у власништву Општине Илиџа, са
мјесечном цијеном закупа у износу од 90,20 КМ, односно 1.082,40 КМ годишње.
Напредна демократска странка није у пословним књигама евидентирала, односно у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупа пословног простора у
износу од 1.082,40 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.
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(2)
Увидом у додатну финансијску документацију утврђено је да су на основи
одлука предсједника ОО НДС Илиџа, из благајне странке исплаћене накнаде за рад и
топли оброк секретару партије у укупном износу од 5.500,00 КМ, предсједницима
мјесних одбора средства у износу од 1.590,00 КМ и накнаде посматрачима на Локалним
изборима 2012. године у износу од 110,00 КМ.
Партија је супротно одредбама члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и одредбама члана 22. Правилника средства исплаћена физичким
лицима на име накнада за рад исказала као трошкове разних услуга.
Такође, Напредна демократска странка није у складу са пореским прописима на
средства која су исплаћена физичким лицима на име накнада за рад обрачунала порез
на доходак и доприносе.
С обзиром на то да партија није на наведена средства обрачунала порез на доходак и
доприносе, трошкови и обавезе по овој основи нису евидентирани у пословним
књигама нити исказани у финансијском извјештају.

41.

ХРВАТСКИ САВЕЗ ХКДУ-ХРАСТ (Код 1714)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ
се финансирао из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
13.440,00
0,00
0,00
13.890,00
0,00
13.890,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,24 %
96,76 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00%

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1),
став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ није попунио обрасце годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину у складу са одредбама Правилника, чиме је прекршио
одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија. Странка у
Годишњем обрачуну за 2014. годину није правилно исказала приходе и расходе, што
упућује да није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, што
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је супротно одредбама члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких
партија.
(1) Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ је у пословним књигама исказао приходе из буџета,
односно укупне приходе у већем износу за 10.000,00 КМ. Контролом извода са
трансакцијског рачуна, утврђено је да су партији из буџета Босне и Херцеговине
уплаћена средства по основи поврата дијела уплаћене таксе за овјеру странке за
учествовање на Општим изборима 2014. године, што не представља приход странке.
(2)
Увидом у додатну финансијску документацију, утврђено је да партија није у
годишњем финансијском извјештају правилно исказала појединачне трошкове по
врстама, односно трошкове на обрасцима 4.1 (режијско-административни и остали
трошкови) и 4.2 (трошкови пропаганде), чиме су прекршене одредбе члана 21, 22. и 23.
Правилника.
Хрватски савез ХКДУ-ХРАСТ је у обрасцу 4.2 исказао трошкове кампање у
укупном износу од 26.532,62 КМ, што не одговара подацима из пословних књига. На
основи предрачуна и наруџбеница које је партија доставила, утврђено је да партија није
у пословним књигама евидентирала трошкове кампање у износу од 18.570,83 КМ јер
јој рачуни за извршене услуге нису достављени током извјештајног периода, али је
наведене трошкове укључила у годишњи финансијски извјештај.
Такође, према подацима из понуде број: 054/14 утврђено да је дана 29.04.2014. године
партија уплатила резервацију за локације у износу од 655,20 КМ. Увидом у пословне
књиге и годишњи финансијски извјештај није утврђено да је партија наведено плаћање
евидентирала као потраживања за дате авансе, нити као трошак, односно неновчану
донацију.
Увидом у пословне књиге партије, утврђено је да нису евидентирани трошкови
телефонских услуга по рачуну за децембар 2014. године у износу од 193,91 КМ. Партија
је и трошкове телефонских услуга у годишњем финансијском извјештају исказала у
мањем износу за 193,91 КМ.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да су у пословним
књигама трошкови таксе исказани у већем износу у односу на остварене трошкове за
10.000,00 КМ. Партија је у пословним књигама трошкове таксе исказала у износу од
20.000,00 КМ, иако су јој, дана 08.12.2014. године, враћена средства у износу од
10.000,00 КМ.
б)
Политичка партија је финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора (постизборни финансијски
извјештај) поднијела дана 19.12.2014. године, тј. након законом утврђеног рока, чим је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Хрватски савез
ХКДУ-ХРАСТ је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, могао да потроши 615.836,40 КМ.
Странка је у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове
кампање у износу од 26.532,62 КМ.
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42.

ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА (Код 1290)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска сељачка странка се
финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:

Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

Извори финансирања (I+II)

1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.103,26
0,00
0,00
17.603,26
19.000,00

Учешће у ук.
приходима %
4,10 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
44,00 %
0,00 %
0,00 %
48,10 %
51,90 %

36.603,26

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска сељачка странка прекршила одредбе члана 12. став (2), став (3) и став
(4) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне И Херцеговине.
а)
Хрватска сељачка странка није поднијела извјештај за период од дана
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана објаве званичних резултата Општих
избора одржаних у октобру 2014. године у закону предвиђеном року, чиме је прекршила
одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана
15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Увидом у службене евиденције утврђено је да је странка постизборни финансијски
извјештај доставила Централној изборној комисији Босне и Херцеговине дана
22.12.2014. године.
б)
Партија није правилно попунила обрасце годишњег финансијског извјештаја,
није исказала све трансакцијске рачуне партије и финансијски извјештај није доставила
у законом одређеном року, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 9., 11., 13., и 19. Правилника.
(1)
На обрасцу 1 финансијског извјештаја (Општи подаци о политичкој партији)
партија није навела име овлашћене особе за финансијске извјештаје, чиме је поступила
супротно одредбама члана 9. Правилника.
(2)
У обрасцу 2 финансијског извјештаја (Преглед промета свих трансакцијских
рачуна политичке партије), а према подацима из Јединственог регистра трансакцијских
рачуна код Централне банке Босне и Херцеговине, странка није исказала трансакцијски
рачун број: 3382402212127729 отворен код Уницредит банке дана 13.02.2012. године,
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чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника. Партија није доставила изводе са
овог рачуна, те није могуће утврдити да ли је партија путем наведеног рачуна остварила
промет.
(3)
На обрасцу 3 (извори финансирања) партија је исказала кредитно задужење у
износу од 19.000,00 КМ. Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број:
3060060001013243 код Хyпо Алпе Адриа банке, утврђене је да су уплаћене позајмице
два правна и једног физичког лица у укупном износу од 19.000,00 КМ.
С обзиром на то да се партија у извјештајном периоду није финансирала кредитима код
банака, образац 3 је попунила супротно одредбама члана 13. Правилника.
(4)
У годишњем финансијском извјештају партија није правилно попунила ни
образац 3-ф (приходи из буџета) чиме је прекршила одредбе члана 19. Правилника.
Партија је на обрасцу 3-ф исказала да је примила средства из буџета БиХ у износу од
1.071,00 КМ. Контролом промета извода са трансакационог рачуна број:
3060060001013423 код Хyпо Алпе Адриа банке д.д. Мостар, утврђено је да је партија
наведена средства примила из буџета Општине Посушје.
(5)
Партија је годишњи финансијски извјештај доставила Централној изборној
комисији Босне и Херцеговине дана 12.05.2015. године, тј. након законом предвиђеног
рока 31.03.2015. године, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
ц)
Дана 04.08.2015. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Хрватској сељачкој странци упутила Захтјев за достављање додатне документације за
2014. годину.
Увидом у службене евиденције, утврђено је да партија у остављеном року није
доставила додатну документацију, те јој је Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине, дана 29.12.2015. године, упутила Ургенцију за достављање додатне
документације. У захтјеву је тражено сљедеће: документација о коришћењу пословних
простора у 2014. години за све организационе дијелове партије, Програм утрошка
средстава у 2014. години, Главна књига са комплетном аналитичким евиденцијама
партије за период 01.01. – 31.12.2014. године, Бруто биланс партије за 2014. годину,
копије уговора о позајмицама, копије извода са трансакцијског рачуна број:
3060060001013423 код Хyпо Алпе Адриа банке д.д. Мостар за период 01.01. –
31.12.2014. године и рачуна број: 3382402212127729 код Уницредит банке д.д. за
период 01.01. – 31.12.2014. године, и копију актуелног рјешења о упису у судски
регистар политичких организација код надлежног суда.
Партија је дана 21.01.2016. године, доставила уговор о закупу пословног простора за
свој одбор у Брчко Дистрикту БиХ, аналитичку картицу главне књиге за конто 241000
Спаркассе банке, копије извода са трансакцијског рачуна број: 1990550055876118 и
изводе са трансакцијског рачуна број: 3060060001013423.
С обзиром на то да партија није поступила у складу са Ургенцијом, тј. није доставила
комплетну додатну документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Хрватска сељачка
странка је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ, могла да потроши 558.628,64 КМ. Политичка партија је у
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годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу од
1.125,29 КМ.
43.

ЛИСТА ЗА БУГОЈНО (Код 1272)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, политичка странка Листа за
Бугојно се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.400,00
0,00
0,00
36.400,00
0,00
36.400,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Листа за Бугојно прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1), став (3) и став
(4) Закона о финансирању политичких партија.
а)
На основи обављеног прегледа, утврђено је да Листа за Бугојно у пословним
књигама није евидентирала све расходе и промет остварен путем трансакцијског
рачуна, нити је обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину попунила у
складу са Правилником, чиме су прекршене одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и
став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Листа за Бугојно није у складу са пореским прописима обрачунала и уплатила
порез на доходак и припадајуће доприносе на накнаде исплаћене волонтерима и
члановима партије, те на средства исплаћена физичким лицима на име хуманитарне
помоћи, нити је у пословним књигама и финансијском извјештају исказала трошкове и
обавезе по овој основи.
Контролом додатне финансијске документације утврђено је да је Листа за Бугојно на
основи појединачних одлука из 2014. године исплатила једнократне помоћи за
двадесетчетири (24) физичка лица у укупном износу од 5.560,00 КМ, као и да је током
године, на основи појединачних одлука, извршила исплату помоћи физичким лицима
за санацију кућа од поплава, суфинансирања школовања, куповине лијекова и трошкове
превоза, у укупном износу од 3.884,00 КМ. Укупан износ исплата по наведеним
основама износи 9.444,00 КМ.
Такође је утврђено да је Листа за Бугојно на основи појединачних одлука донесених
током 2014. године, извршила исплату накнада за три (3) волонтера у укупном износу
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од 8.450,00 КМ. На основи појединачних одлука исплаћена су средстава и
члановима партије у укупном износу од 2.431,34 КМ, те накнаде за помоћ око израде и
припреме докторског и магистарског рада за два лица у укупном износу од 1.450,00
КМ.
Осим наведеног, утврђено је да су са трансакцијског рачуна Листе за Бугојно исплаћена
средства физичким лицима у сврху активности на формирању Општинског одбора
Демократске фронте Бугојно у износу од 300,00 КМ.
С обзиром на то да средства исплаћена физичким лицима имају карактер личних
примања, Листа за Бугојно је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на сва
исплаћена средства физичким лицима, обрачуна и уплати порезе и доприносе.
(2)
Прегледом годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да партија није
правилно исказала податке о промету оствареном путем трансакционог рачуна број:
1414355320002487 код Босна банк Интернатионал д.д. и стање на дан 31.12.2014.
године, чиме је прекршила одредбе члана 11. Правилника.
Партија је у пословним књигама и на обрасцу 2 (преглед промета свих трансакционих
рачуна странке) финансијског извјештаја исказала сљедеће податке: почетно стање на
дан 01.01.2014. године 53,80 КМ, промет улаза 36.400,00 КМ, промет излаза 35.485,00
КМ и стање на дан 31.12.2014. године 915,00 КМ.
Контролом извода са овог трансакционог рачуна, утврђено је да је почетно стање
износило 53,85 КМ, промет улаза 36.400,00 КМ, промет излаза 34.927,99 КМ, а стање
на дан 31.12.2014. године 1.525,86 КМ.
Партија на обрасцу 4.1 годишњег финансијског извјештаја није исказала
трошкове закупнине по основи уговора о закупу са ЈУ “КСЦ“ Бугојно у износу од
1.404,00 КМ, чиме су и укупни расходи странке мање исказани за наведени износ.
Партија је по основи уговора о закупу користила просторије ЈУ “КСЦ“ Бугојно,
површине 12м2 са мјесечним закупом од 117,00 КМ, што за 2014. годину износи
1.404,00 КМ.
Партија је на обрасцу 4 (расходи политичке партије) исказала укупне расходе
партије у износу од 35.484,52 КМ, од тога режијско-административне трошкове у
износу од 21.815,62 КМ и трошкове пропаганде у износу од 13.668,90 КМ. Контролом
појединачних образаца 4.1 (режијско-административни и остали трошкови) утврђено је
да је партија исказала трошкове у износу од 35.484,52 КМ, док на обрасцу 4.2 није
исказала трошкове.
Обрасци 4., 4.1. и 4.2 финансијског извјештаја нису попуњени у складу с одредбама
члана 21., 22. и 23. Правилника.
б)
Дана 04.08.2015.године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је
Листи за Бугојно упутила Захтјев за достављање додатне документације за 2014. годину
којим је од партије тражено да достави: документацију о коришћењу пословног
простора у 2014. години (доказ о власништву над некретнинама, уговор о закупу,
одлуку или изјаву), Програм утрошка средстава у 2014. години, у складу са чланом 4.
став (1) Закона о финансирању политичких партија, Главну књигу са комплетним
аналитичким евиденцијама партије за период 01.01. – 31.12.2014. године, Бруто биланс
партије за 2014. годину и копије извода са трансакцијског рачуна број:
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1414355320002487 отвореног код “ББИ” д.д. Сарајево за период 01.01. – 31.12.2014.
године.
Партија је, дана 21.08.2015. године, доставила уговор о закупу пословног простора у
Бугојну, Програм утрошка средстава за 2014. годину, дио Бруто биланса који се односи
на расходе, Дневник књижења амортизације основних средстава, Благајнички дневник
и дневник књижења благајне за мјесец децембар и Завршни рачун (биланс стања и
успјеха) за 2014. годину.
С обзиром на то да партија није у складу са захтјевом доставила комплетну додатну
документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању
политичких партија.

44.

ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА СТЈЕПАНА РАДИЋА (Код 1270)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска сељачка странка
Стјепана Радића се финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој
табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
41.384,19
0,00
0,00
42.984,19
0,00
42.984,19

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
3,72 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
96,28 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Хрватска сељачка странка Стјепана Радића прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
На основи обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и додатне
финансијске документације, утврђено је да Хрватска сељачка странка Стјепана Радића
није правилно евидентирала приходе и расходе и финансијски извјештај није поднијела
у форми коју је прописала Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, чиме је
прекршила одредба одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
(1)
Служба за ревизију је утврдила да је ХСС Стјепана Радића у обрасцу 3-ф
(приходи из буџета) годишњег финансијског извјештаја исказала приходе у износу од
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31.384,19 КМ, док је на обрасцу 3 (укупни приходи политичке партије) исказала
приходе из буџета у износу од 41.384,19 КМ, односно више за 10.000,00 КМ.
Контролом промета извода са трансакцијског рачуна број: 3060262620469895
отвореног код “Хyпо Алпе Адриа банке“, утврђено је да су партији из буџета
Министарства финансија и трезора БиХ уплаћена средства по основи поврата таксе за
изборе у износу од 10.000,00 КМ.
Враћена средства за уплаћену таксу не представљају буџетска средства, те је партија на
тај начин и своје укупне приходе у пословним књигама и обрасцу 3 исказала у већем
износу од остварених за 10.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе 13. Правилника.
(2)
Служба за ревизију је утврдила да је ХСС Стјепана Радића у обрасцу 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја
исказала трошкове котизације у износу од 14.000,00 КМ, односно укупне расходе
исказала у већем износу за 10.000,00 КМ, што је супротно одредбама члана 21. и члана
22. Правилника.
Контролом исказаних трошкова на обрасцу 4.1 финансијског извјештаја,
утврђено је да је партија исказала трошкове котизације за изборе у износу од 14.000,00
КМ. Како су партији враћена средства таксе у износу од 10.000,00 КМ, партија је
трошкове котизације за изборе остварила у износу од 4.000,00 КМ, а не у износу од
14.000,00 КМ, колико је исказала на поменутом обрасцу.
(3)
Хрватска сељачка странка Стјепана Радића није у складу са пореским прописима
обрачунала и уплатила порез на доходак и припадајуће доприносе на средства
исплаћена физичким лицима по основи социјалне помоћи у износу од 3.116,00 КМ,
стипендија у износу од 1.600,00 КМ те на дневнице посматрачима и за сједнице у
износу од 3.350,00 КМ, нити је у финансијском извјештају исказала трошкове и обавезе
по овој основи, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (1) и став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
Контролом додатне финансијске документације утврђено је да је ХСС Стјепана Радића
на основу Одлуке извршила исплату једнократне помоћи за петнаест (15) породица у
укупном износу од 3.116,00 КМ, те да је на основи Одлуке извршила исплату помоћи
за студирање – стипендије за четири (4) физичка лица у укупном износу од 1.600,00
КМ.
Такође контролом додатне финансијске документације (Дневника благајне,
признаница, спискови исплата и др.) утврђено је да је партија вршила исплате дневница
посматрачима странке у укупном износу од 3.350,00 КМ.
С обзиром на то да средства исплаћена физичким лицима имају карактер личних
примања, партија је имала обавезу да, у складу са пореским прописима, на средства
исплаћена физичким лицима по основу одлука, обрачуна и уплати порез и доприносе.
Погрешно исказивање прихода и расхода у годишњем финансијском извјештају и
годишњем обрачуну партије указује да партије није водила пословне књиге у складу с
одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Федерације Босне и Херцеговине, чиме
је прекршила одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких партија.
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Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Хрватска сељачка
странка Стјепана Радића је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је
објавила Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 169.848,70 КМ.
Политичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала је трошкове
изборне кампање у износу од 8.193,36 КМ.

45.

ДЕМОКРАТСКА ОБИТЕЉСКА СТРАНКА (Код 1711)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска обитељска
странка се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

0,00
11.424,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
12.024,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
95,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,99 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

Извори финансирања (I+II)

12.024,00

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Демократска обитељска странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1),
став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија и члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине.
а)
Демократска обитељска странка није водила пословне књиге у складу са
рачуноводственим прописима, односно није водила адекватне евиденције о својим
приходима и расходима, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да партија није у пословним
књигама евидентирала приходе по основи неновчане донације физичког лица у износу
од 600,00 КМ, нити је исказала трошкове закупа пословног простора у истом износу.
Такође је утврђено да партија није у обрасцима 4 (расходи политичке партије) и 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) исказала трошкове закупа пословног
простора, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија и члана 21. и 22. Правилника.
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б)
Увидом у службене евиденције утврђено је да је Демократска обитељска странка
постизборни финансијски извјештај доставила дана 19.12.2014. године, чиме је
прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких партија и
члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
У складу с одредбом члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ, крајњи рок за доставу
постизборног извјештаја за Опште изборе 2014. године био је 10.12.2014. године.
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 Босне и Херцеговине, могла да потроши 12.830,00 КМ. Политичка партија је
у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину и постизборном финансијском
извјештају – Општи избори 2014. године исказала је трошкове пропаганде у износу од
966,00 КМ.

46.

ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БИХ (Код 020)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Грађанска демократска странка
БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи:
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
100,00
3.878,00
0,00
660,00
0,00
0,00
1.794,86
0,00
0,00
6.432,86
0,00
6.432,86

Учешће у ук.
приходима %
1,55 %
60,28 %
0,00 %
10,26 %
0,00 %
0,00 %
27,90 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Грађанска демократска странка БиХ прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Грађанска демократска странка БиХ није попунила обрасце годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана
12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у пословне књиге, утврђено је да је Главни одбор странке у извјештајном
периоду остварио остале приходе у износу од 14.020,03 КМ, и то по основи отписа
обавеза према добављачима из ранијих година и смањења личних примања запослених.
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С обзиром на то да партија није у годишњем финансијском извјештају исказала остале
приходе, односно да је укупне приходе исказала у мањем износу за 14.020,03 КМ,
прекршене су одредбе члана 13. став (4) Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја је утврђено да ОО ГДС БиХ Завидовићи
није водио пословне књиге, нити су у оквиру Главног одбора странке вођене евиденције
о приходима и расходима овог одбора, што је супротно одредбама члана 11. и члана
12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
47.

ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАПРЕДНА СРПСКА (Код 1264)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Политичка организација
“Напредна српска“ финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.636,92
0,00
0,00
11.786,92
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
1,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
98,73 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

11.786,92

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Политичка организација “Напредна српска“ прекршила одредбе члана 11. и
члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија..
На основи обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да
партија није правилно евидентирала расходе и обавезе у пословним књигама, чиме је
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких
партија. С обзиром на то да је финансијске извјештаје сачинила на основи непотпуних
евиденција, партија је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија и Правилника.
(1)
Странка је у обрасцу 4.1 годишњег финансијског извјештаја исказала трошкове
горива у укупном износу од 2.359,04 КМ.
На основи извода из пословних књига, утврђено је да партија у 2014. години није имала
возила и да нема запослена лица.
Имајући у виду да партијаа не посједује возила и да нема запослена лица, а да је
извршила исплату средстава на основи рачуна за гориво, односно да нема путне налоге
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из којих би се утврдило у коју сврху је утрошено гориво, партија је имала обавезу да на
исплаћена средства физичким лицима обрачуна порез на доходак и припадајуће
доприносе.
С обзиром на то да није у складу са пореским прописима обрачунала и платила порез
на доходак и припадајуће доприносе на средства исплаћена физичким лицима по
основи рачуна за гориво, у пословним књигама и финансијском извјештају трошкови и
обавезе по овој основи нису ни исказани.
(2)
Прегледом финансијског извјештаја утврђено је да је партија трошкове
евидентирала у моменту плаћања обавеза, а не у моменту настанка трошка, што је
супротно рачуноводственим прописима.
Према одредбама уговора о закупу пословних просторија, трошкови закупа пословног
простора који је партија користила у Зворнику у 2014. години износили су 1.200,00 КМ.
Увидом у пословне књиге и изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је партија
трошкове закупа пословног простора исказала у укупном износу од 3.055,00 КМ.
Такође је утврђено да је странка извршила плаћање обавеза из ранијих година, тј.
закупнину за период август – децембар 2012. године у износу од 500,00 КМ, јануар –
децембар 2013. године у износу од 1.200,00 КМ и закупнину за 2014. годину у износу
од 1.200,00 КМ.
На основи наведеног, мишљење је да је партија у обрасцу 4.1 (режијскоадминистративни и остали трошкови) трошкове закупа из 2012. и 2013. години требала
да искаже као расходе ранијих година, а не као трошкове закупа текућег периода.
48.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА (Код 1730)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска радикална странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
2.400,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.900,00
0,00
5.900,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
40,68 %
59,32 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Српска радикална странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
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На основи обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја и финансијске
документације, утврђено је да Српска радикална странка у Годишњем обрачуну за
2014. годину није правилно исказала приходе и расходе, што упућује да није водила
пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака. Такође је
утврђено да партија није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину
попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Српска радикална странка је у годишњем финансијском извјештају исказала
укупне приходе у износу од 5.900,00 КМ, док је у Билансу успјеха за период 01.01. –
31.12.2014. године исказала укупне приходе у износу од 58.562,00 КМ.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, уговоре о позајмицама и аналитичке
картице конта прихода које је партија доставила, утврђено је да су укупни приходи
партије износили 5.900,00 КМ. Такође је утврђено да је укупан промет улаза на
трансакциони рачун износио 58.562,14 КМ, укупан промет излаза 57.472,14 КМ и салдо
на 31.12.2014. године 1.089,90 КМ.
Служба за ревизију је утврдила да је партија у Билансу успјеха исказала расходе
у већем износу у односу на годишњи финансијски извјештај који је доставила
Централној изборној комисији БиХ, за 6.699,11 КМ.
Наиме, партија је у годишњем финансијском извјештају исказала укупне расходе
у износу од 50.772,89 КМ, док је у Билансу успјеха исказала укупне расходе у износу
од 57.472,00 КМ.
Српска радикална странка није у Билансу стања исказала обавезе које су према
подацима из годишњег финансијског извјештаја и аналитичких картица конта обавеза
износиле 22.890,00 КМ.
Такође, увидом у аналитичке картице конта трошкова утврђено је да је партија
на картицама трошкова евидентирала и плаћање обавеза, што је је супротно
рачуноводственој пракси.
На основи наведеног утврђено је да партија није у Годишњем обрачуну за 2014.
годину правилно исказала приходе, расходе и обавезе, односно да није водила пословне
књиге у складу са рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе члана 11.
и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
(2)
Партија није у складу са чланом 7. став (2) Правилника попунила обрасце 4.1
годишњег финансијског извјештаја.
Увидом у пословне књиге и уговоре о закупу пословних простора, утврђено је
да је странка трошкове закупа пословних простра које су користила Централе партије
и одбори у Требињу и Брчком исказала у обрасцу 4.1 (режијско-административни и
остали трошкови) Централе партије у укупном износу од 6.000,00 КМ, односно није
попунила обрасце 4.1 појединачно за сваки организациони дио партије.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Српска радикална странка је за
потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна
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комисија БиХ, у сврху изборне кампање могла да потроши 248.366,40 КМ. Политичка
партије је у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове
кампање у износу од 41.104,60 КМ.
49.

НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ (Код 1003)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Независна странка Др Михајло
Товирац се финансирала из сљедећих извора:

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
948,00
0,00
0,00
1.008,00
0,00
1.008,00

Учешће у ук.
приходима %
5,95 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
94,05 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00%

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Независна странка Др Михајло Товирац прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1), (3) и (4) Закона о финансирању политичких партија.
а)
Подаци о приходима и расходима које је политичка партија исказала у
финансијском извјештају, који је поднијела Централној изборној комисији БиХ, не
одговарају подацима из финансијске документације, нити подацима из завршног
рачуна који је партија поднијела Агенцији за посредничке, информатичке и
финансијске услухе (АПИФ). Разлика у подацима у финансијској документацији и
финансијским извјештајима, недвосмислено указује на чињеницу да политичка партија
није успоставила тачне евиденције о приходима и расходима, пословне књиге није
водила у складу са законом и финансијски извјештај није поднијела у складу са
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија, чиме је
прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Путем трансакционог рачуна Независна странка Др Михајло Товирац је
остварила новчане приливе средства у износу од 1.166,06 КМ, које чине приход од
чланарине у износу од 60,00 КМ, приход из буџета у износу од 1.106,00 КМ и камата
од 0,06 КМ.
По истој основи партија је у финансијском извјештају који је поднијела Централној
изборној комисији БиХ исказала укупан приход у износу од 1.008,00 КМ, од чега
приход из буџета Општине Шамац у износу од 948,00 КМ, док је у билансу успјеха
исказан укупан приход у износу од 1.071,00 КМ.
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Путем трансакцијског рачуна Независна странка Др Михајло Товирац је платила
трошкове у износу од 1.080,00 КМ, у билансу успјеха трошкове је исказала у износу од
1.031,00 КМ, док је у финансијском извјештају (на обрасцу 4-1) пријавила режијско
административне трошкове у износу 1.071,98 КМ, а као укупне трошкове партије (на
обрасцу 4) исказала износ од 406,98 КМ.
Трошкови у финансијском извјештају, супротно одредбама члан 22. Правилника
о годишњим финансијским извјештајима, нису исказани по врстама, па није утврђено у
коју сврху су настали.
б)
На захтјев Централне изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-129-3/15 од
24.08.2015. године, Независна странка Др Михајло Товирац није доставила додатну
финансијску документацију: главну књигу политичке партије, са аналитичким
евиденцијама у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године, копију благајничке
документације у истом периоду и документацију о кориштењу пословног простора.
С обзиром на то да партија по захтјеву Централне изборне комисије БиХ није доставила
тражену документацију, 29.09.2015. године јој је упућена ургенција, по којој, такође,
није поступила.
Како Независна странка Др Михајло Товирац на захтјев Централне изборне комисије
БиХ није доставила документацију, прекршила је одредбе члана 12. став (4) Закона о
финансирању политичких партија.
Ради недостављања дијела финансијске документације, на основи доказа из других
извора, података јединица локалне управе и самоуправе о додјели пословних простора
политичким партијама на кориштење, није утврђено да ли је Независна странка Др
Михајло Товирац користила пословни простор и да ли је по тој основи остварила
трошкове.

50.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 016)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска радикална странка
Републике Српске финансирала се из сљедећих извора:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.714,33
0,00
0,00
133.414,33
0,00
133.414,33

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
1,28 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
98,72 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Српска радикална странка Републике Српске прекршила одредбе члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у пословне књиге партије утврђено је да партија није адекватно евидентирала
обавезе у својим пословним књигама те да годишњи финансијски извјештај није
попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
Партија је у обрасцу 5.2 (Остале обавезе) исказала обавезе по основи закупа према
Општинском одбору Српске демократске странке Прњавор у износу од 900,00 КМ и
Општинском одбору Српске демократске странке Приједор у износу од 2.760,00 КМ,
чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Увидом у Изводе отворених ставки и пословне књиге Српске демократске странке
утврђено је да наведена партија у својим књигама нема евидентирана наведена
потраживања од Српске радикалне странке Републике Српске. На тај начин партија је
исказала своје обавезе у већем износу за 3.660,00 КМ.
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 да потроши 124.183,20 КМ. Политичка партија
је у финансијском извјештају исказала трошкове кампање у износу од 1.414,50 КМ.
51.

КЛАДУШКА СТРАНКА ПРИВРЕДНОГ ПРОСПЕРИТЕТА (Код 1015)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Кладушка странка привредног
просперитета се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
9.821,35
0,00
0,00
13.021,35
0,00
13.021,35

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
24,58 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
75,42 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Кладушка странка привредног просперитета прекршила одредбе члана 11. и
члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Кладушка странка привредног просперитета није правилно евидентирала расходе и
обавезе у пословним књигама и исказала у годишњем финансијском извјештају, чиме
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је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Кладушка странка привредног просперитета није у својим пословним књигама
евидентирала и у годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала
трошкове и обавезе по основи пореза на доходак и доприноса на име накнаде које су у
2014. години исплаћене посматрачима. Служба за ревизију је утврдила да је партија
обрачун пореза и доприноса на исплаћене накнаде у 2014. години извршила дана
04.02.2016. године.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, Кладушка странка
привредног просперитета је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је
објавила Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, могла да потроши средства
у износу од 24.588,60 КМ. Партија је у годишњем финансијском извјештају за 2014.
годину исказала трошкове кампање у износу од 3.093,38 КМ.

52.

НЕОВИСНА ЛИСТА “ЗА КУПРЕС“ (Код 1247)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Неовисна листа
“За Купрес“ није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се види из
наредне табеле:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

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

Извори финансирања (I+II)

0,00

Учешће у ук.
приходима %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Неовисна листе “За Купрес“ прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3)
Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Политичка партија није водила пословне књиге, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Предсједник Неовисне листе ”За Купрес” је дана 12.05.2014. године дао писану
изјаву у којој наводи да партија не води пословне књиге.
Политичка партија није поднијела завршни рачун за 2014. годину Агенцији за
финансијске, информатичке и посредничке услуге (АФИП).
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Члан 11. Закона о финансирању политичких партија прописује да је политичка партија
дужна водити пословне књиге и подносити финансијске извјештаје на начин који је
утврђен законом и другим прописима у складу са законом.
У складу са рачуноводственим прописима, партија је обавезна сваке године поднијети
годишњи обрачун Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге.
Копију годишњег обрачуна, који је овјерила АФИП-а партија, у складу са чланом 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија и чланом 4. став (2) Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија, дужна је поднијети
Централној изборној комисији БиХ, скупа са годишњим финансијским извјештајем.
(2)
Финансијски извјештај за 2014. годину, Неовисна листа “За Купрес“ је поднијела
Централној изборној комисији БиХ 20.07.2015. године, након законом прописаног рока.
(3)
Финансијски извјештај партија није поднијела у форми коју је прописала
Централна изборна комисија БиХ, чиме је прекршила одредбу члана 12. став (3) Закона
о финансирању политичких партија.
- Неовисна листа “За Купрес“ у финансијском извјештају није исказала донацију, у
износу од 100,00 КМ, коју је на трансакцијски рачун партије 26.08.2014. године
уплатило физичко лице. Неисказивањем споменуте донације, партија је прекршила
одредбе члана 14. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
партија.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна, утврђено је да је партија платила
накнаду за вођење трансакцијског рачуна у износу од 60,30 КМ. Партија у
финансијском извјештају није исказала трошкове у истом износу, чиме је прекршила
одредбе члана 21. и 22. поменутог Правилника.
Партија није исказала обавезу на дан 31.12.2014. године у износу од 460,00 КМ. У
финансијском извјештају за претходну годину, Неовисна листа “За Купрес“ је на дан
31.12.2013. године исказала обавезу по основи позајмице од Стипе Ћурковића у износу
од 460,00 КМ. С обзиром на то да поменуту позајмицу партија није вратила, нити је
доставила доказ да је партија ослобођена њене отплате, утврђено је да партија није
исказала обавезу, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија.
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53.

САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ (Код 1179)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез за демократску Српску
се финансирао из сљедећих извора:

Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,23
0,00
0,00
1.210,23
0,00
1.210,23

Учешће у ук.
приходима %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Савез за демократску Српску прекршио одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и (3)
Закона о финансирању политичких партија.
Годишњи финансијски извјештај за 2014. годину, који је партија поднијела Централној
изборној комисији БиХ није заснован на релевантним књиговодственим евиденцијама
и није поднесен у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана
12. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
У пословним књигама, партија је евидентирала расходе у износу од 127,36 КМ, док је
у обрасцу 4. (укупни расходи) финансијског извјештаја, партија евидентирала расходе
(режијско-административне трошкове) у износу од 1.210,23 КМ. Расходи евидентирани
у пословним књигама мањи су од расхода који су евидентирани у финансијском
извјештају за 1.082,87 КМ.
Партија у обрасцу 4.1 финансијског извјештаја (режијско-административни и остали
трошкови) укупне расходе у износу од 1.210,23 КМ није евидентирала према врстама
трошкова, што је супротно одредбама члана 22. Правилника.
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54.

УЈЕДИЊЕНА ХРВАТСКА СТРАНКЕ ПРАВА БИХ (Код 408)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Уједињена
Хрватска странке права БиХ није остварила приходе нити се финансирала из кредита,
што је исказано у сљедећој табели:

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

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

Извори финансирања (I+II)

0,00

Учешће у ук.
приходима %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Уједињена Хрватска странка права БиХ прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Годишњи обрачун Уједињене Хрватске странка права БиХ за 2014. годину није
потписао и овјерио сертифицирани рачуновођа, нити га је политичка партија поднијела
надлежној институцији (Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуга
– АФИП), у складу са рачуноводственим прописима, чиме је партија прекршила
одредбу члана 11. Закона о финансирању политичких партија.
Партија је била обавезна Централној изборној комисији БиХ поднијети годишњи
обрачун овјерен од надлежне институције (АФИП), скупа са годишњим финансијским
извјештајем за 2014. годину.
(2)
Политичка партија годишњи финансијски извјештај није поднијела у форми коју
је одобрила Централна изборна комисија БиХ.
У финансијском извјештају партија није исказала обавезу за неплаћену казну по
Одлуци Централне изборне комисије БиХ, број: 01-07-6-1224/09 од 15.12.2010. године,
у износу од 1.500,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија и одредбе члана 24. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких партија.
Уједињена Хрватска странка права БиХ у финансијском извјештају није навела лице
овлашћено за финансијске извјештаје, чиме је прекршила одредбе члана (9) Правилника
о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.

175

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
55.

ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 996)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Еколошка демократска странка
није остварила приходе, нити се финансирала из кредитног задужења, што је исказано
у сљедећој табели:
Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичкихлица (3-а)
Прилози правнихлица (3-б)
Приходи одимовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Еколошка демократска странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Еколошка демократска партија је годишњи финансијски извјештај доставила након
законом прописаног рока и обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину
није попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (3)
Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Увидом у службене евиденције, утврђено је да је Еколошка демократска странка
годишњи финансијски извјештај за 2014. годину доставила дана 20.08.2015. године.
(2)
Еколошка демократска странка није у обрасцима 4 (укупни расходи) и 4.1
(режијско-административни и остали трошкови) годишњег финансијског извјештаја
исказала трошкове закупа пословног простора у износу од 240,00 КМ, те у обрасцу 5
није исказала обавезе према закуподавцу Еколошком друштву “Шимић“ у износу од
240,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21., 22. и 24. Правилника.
Према одредбама Уговора о закупу, мјесечна цијена закупа за коришћење пословног
простора износила је 20,00 КМ, односно 240,00 КМ годишње.
Обавезе Еколошке демократске странке према закуподавцу Еколошком друштву
“Шимић“ на дан 31.12.2014. године износиле су 240,00 КМ, што је партија требала и
исказати у обрасцу 5. Партија је обавезе по основи закупа за 2014. годину измирила
дана 06.10.2015. године.
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Еколошка демократска странка у Годишњем обрачуну за 2014. годину није исказала
трошкове закупа, односно обавезе по основи закупа, што упућује да партија није водила
пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе
члана 11. и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких партија.
56.

ХРВАТСКИ ПРАВАШКИ БЛОК БиХ (Код 518)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватски правашки блок БиХ
се финансирао из сљедећих извора:
Р/Б

Извори финансирања

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину, утврђено је да је
Хрватски правашки блок БиХ прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
На основи обављеног прегледа, утврђено је да Хрватски правашки блок БиХ није
финансијске извјештаје попунио у складу са Правилником, чиме је прекршио одредбе
члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Партија је у обрасцу 2 (преглед промета свих трансакцијских рачуна) исказала почетно
стање новца на трансакционом рачуну број: 3060024000031580 код Хyпо Алпе Адриа
банк д.д. у износу од 60,84 КМ и стање на дан 31.12.2014. године у износу од 46,84 КМ.
Партија није исказала промет улаза и промет излаза.
Увидом у потврду Хyпо Алпе Адриа банк д.д., утврђено је да је партија у 2014. години
путем овог трансакционог рачуна имала укупан промет у износу од 1.500,00 КМ.
На основи наведеног, утврђено је да партија није у обрасцу 2 правилно исказала промет
остварен путем транскационог рачуна, чиме је прекршила одредбе члана 11.
Правилника.
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57.
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 879)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Еколошка партија Републике
Српске се финансирала из сљедећих извора:

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Извори финансирања
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину, утврђено је да је
Еколошка партија Републике Српске прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у Годишњи обрачун за 2014. годину и обрасце годишњег финансијског
извјештаја за 2014. годину који су достављени Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине, утврђено је да је партија погрешно исказала приходе, расходе и обавезе
у Годишњем обрачуну, што указује да партија није водила пословне књиге у складу са
рачуноводственим прописима, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (1)
Закона о финансирању политичких партија.
-

-

Еколошка партија Републике Српске је у обрасцима прихода и расхода годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину исказала неновчане донације и трошкове
закупа пословног простора у износу од 600,00 КМ, док у Билансу успјеха за период
01.01. – 31.12.2014. године нису исказани приходи и расходи.
Партија је у обрасцу 5 (обавезе политичке партије) исказала обавезе према
физичком лицу у износу од 25.300,00 КМ. Према подацима из Биланса стања на дан
31.12.2014. године, утврђено је да партија нема обавезе.
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58.
ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА “НАША СТРАНКА“ (Код 877)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Политичка организација
грађана “Наша странка“ се финансирала из сљедећих извора, што је исказано у
сљедећој табели:

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

3.571,24
1.136,17
5.292,50
0,00
0,00
0,00
2.304,00
366.934,15
15.059,32
394.297,38
0,00

0,91 %
0,29 %
1,34 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,58 %
93,06 %
3,82 %
100,00 %
0,00 %

Извори финансирања (I+II)

394.297,38

100,00 %

II

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

Р/Б

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Политичка организација грађана “Наша странка“ прекршила одредбе члана 12.
став (2) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Наша странка је извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до
дана објаве званичних резултата Општих избора одржаних у октобру 2014. године,
доставила Централној изборној комисији Босне и Херцеговине дана 15.12.2014. године,
тј. након законом прописаног рока, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (2) Закона
о финансирању политичких партија и одредбе члана 15.1 став (1) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
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59.
СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ (Код 1271)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка младих за промјене се
финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:

Р/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529,40
0,00
0,00
529,40
0,00
529,40

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка младих за промјене прекршила одредбе члана 11. Закона о финансирању
политичких партија.
Странка младих за промјене није водила пословне књиге за 2014. годину, што је
супротно одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и одредбама
члана 11. Закона о финансирању политичких партија.
60.

НЕЗАВИСНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 761)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Независна
демократска странка није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се
види из наредне табеле:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирањa (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Независна демократска странка прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партрија.
Политичка партија годишњи финансијски извјештај није поднијела у складу са
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких партија, односно
форми коју је одобрила Централна изборна комисија БиХ.
У финансијском извјештају партија није исказала обавезе у износу од 2.826,65 КМ за
неплаћене казне по правоснажним одлукама Централне изборне комисије БиХ и то:
Одлуци број: 01-07-6-37/10 од 12.10.2011. године у износу од 826,65 КМ, Одлуци број:
03-07-6-987/12 од 05.06.2013. године у износу од 1.000,00 КМ и Одлуци број: 03-07-6651/13 од 19.12.2013. године у износу од 1.000,00 КМ, чиме је прекршила одредбе члана
12. став (3) Закона о финансирању политичких партија и одредбе члана 24. Правилника
о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
61.

СТРАНКА РЕГИЈЕ ЛИВНО (Код 000)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка регије Ливно се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,05
0,00
100,05

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка регије Ливно прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија.
-

Финансијски извјештај за 2014. годину, Странка регије Ливно је поднијела
Централној изборној комисији БиХ 11.05.2015. године, након рока прописаног у
члану 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.

-

Политичка партија није у складу са рачуноводственим прописима поднијела
годишњи обрачун за 2014. годину, чиме је прекршила одредбу члана 11. Закона о
финансирању политичких партија. Завршни рачун за 2014. годину који је, у складу
са рачуноводственим прописима била обавезна поднијети Агенцији за пружање
финансијских, информатичких и посредничких услуга Мостар до 28.02.2015.
године, Странка регије Ливно је поднијела 19.08.2015. године.
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Годишњи обрачун овјерен од надлежне институције, Агенције за пружање
финансијских, информатичких и посредничких услуга Мостар, Странка регије
Ливно је била обавезна поднијети Централној изборној комисији БиХ до 31.03.2015.
године, скупа са Годишњим финансијским извјештајем за 2014. годину.

62.

СТРАНКА УДРУЖЕНИХ НЕЗАВИСНИХ ДЕМОКРАТА БИХ 866)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка удружених независних
демократа Босне и Херцеговине финансирала се из сљедећих извора:

Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

0,00
935,00
200,00
0,00
0,00
0,00
15.483,92
0,00
0,00
16.618,92
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
5,63 %
1,20 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
93,17 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

16.618,92

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Странка удружених независних демократа Босне и Херцеговине прекршила
одредбе члана 11. и члана 12. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
Прегледом је утврђено да је партија евидентирала трошкове у својим пословним
књигама у већем износу од остварених, те да годишњи финансијски извјештај није
попунила у складу са Правилником, чиме је прекршила одредбе члана 11. и члана 12.
став (1) и (3) Закона о финансирању политичких партија.
(1)
Према подацима из Бруто биланса партије утврђено је да укупни расходи
партије у 2014. години износе 21.112,98 КМ.
Увидом у пословне књиге и Годишњи обрачун партије (Биланс успјеха) утврђено је да
је партија вриједност услуга у износу од 615,26 КМ исказала на позицији услуга и
расходе у износу од 21.113,00 КМ, а да при томе није обратила пажњу на чињеницу да
је вриједност услуга већ садржана у укупним расходима. На тај начин партија је
неосновано увећала укупне расходе за 615,26 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 21.
Правилника. Такође, партија је и вишак прихода у односу на расходе исказала у мањем
износу за 615,26 КМ.
(2)
У обрасцу 3-а финансијског извјештаја (Прилози физичких лица) партија је
исказала прилог једног физичког лица у износу од 935,00 КМ.
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Увидом у изводе утврђено је да су партији два физичка лица дала прилоге у износима
од 880,00 КМ и 55,00 КМ. С обзиром на то да је једно физичко лице дало прилог нижи
од 100 КМ партија је у обрасцу 3-а имала обавезу тај прилог да искаже на ставци
прилога физичких лица који су нижи од 100 КМ. Неправилним попуњавањем обрасца
партија је прекршила одредбе члана 14. Правилника.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Странка удружених независних
демократа Босне и Херцеговине је за потребе изборне кампање, према броју бирача
које је објавила Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 14.193,13 КМ.
Према подацима из финансијског извјештаја, политичка партија је остварила исказала
трошкове кампање у износу од 4.994,72 КМ.
63.

ВИЗИОНАРСКО ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 1255)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Визионарско демократска
странка финансирала се из сљедећих извора, како је наведено у табели:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
70,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Визионарско демократска странка прекршила одредбе члана 11. и члана 12. став
(3) Закона о финансирању политичких партија.
Визионарско демократска странка је у складу са одредбама члана 12. став (3) Закона о
финансирању политичких партија и члана 4. став (2) Правилника, имала обавезу да уз
годишњи финансијски извјештај достави и годишњи обрачун овјерен од надлежних
институција у Босни и Херцеговини. На захтјев Централне изборне комисије БиХ, број:
03-07-6-200-2/15 од 28.07.2015. године, за достављање додатне документације, партија
је доставила изјаву у којој је навела да није предавала годишњи обрачун јер га није
сачинила.
С обзиром на то да Визионарско демократска странка није у складу са
рачуноводственим прописима поднијела годишњи обрачун за 2014. годину, прекршила
је и одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких партија.
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64.
КОНГРЕСНА НАРОДНА СТРАНКА ЗАШТИТЕ ПРАВА БОРАЦА И
ГРАЂАНА – ПРАВДЕ И МОРАЛА БИХ (Код 370)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Конгресна народна странка
заштите права бораца и грађана – правде и морала БиХ није остварила приходе нити се
финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели:

Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирањa (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Конгресна народна странка заштите права бораца и грађана – правде и морала
БиХ прекршила одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких
партија.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Конгресна народна
странка заштите права бораца и грађана – правде и морала БиХ обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2014. годину није попунила у складу са Правилником, чиме
су прекршене одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
У обрасцу 5 финансијског извјештаја (обавезе политичке партије) партија није исказала
обавезу према Централној изборној комисији Босне и Херцеговине у износу од 7.350,00
КМ, а која је настала неплаћањем казне по Одлуци број 01-07-6-1389/09 од 19.03.2009.
године, чиме је прекршила одредбе члана 24. Правилника.
Приликом израде извјештаја Служба за ревизију финансирања политичких партија
користила је податке из службених евиденција као и податке из других извора, односно
извјештај о трансакцијским рачунима из Јединственог регистра Централне банке Босне
и Херцеговине од 13.05.2015. године, у којем је потврђено да је трансакциони рачун
партије блокиран дана 23.02.2010. године, те да није било финансијских трансакција.
Такође, у финансијском извјештају за 2014. годину нису исказани приходи и расходи,
нити други подаци који указује на финансијске активности политичке партије.
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65.
ПРВА МОСТАРСКА ПАРТИЈА (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Прва мостарска партија се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Прва мостарска партија прекршила одредбе члана 12. став (3) и члана 13. став (2)
Закона о финансирању политичких партија.
Увидом у образац 1 (Општи подаци о политичкој странци) финансијског извјештаја
утврђено је да странка није навела податке о лицу овлашћеном за подношење
финансијских извјештаја, нити је на било који начин обавијестила Централну изборну
комисију Босне и Херцеговине о њеном именовању, што је супротно одредбама члана
12. став (3) и члана 13. став (2) Закона о финансирању политичких партија и одредбама
члана 9. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких партија.
66.

ПОКРЕТ ЗА ПРЊАВОР (Код 983)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Покрет за Прњавор се
финансирао из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304,20
1.771,59
0,00
0,00
2.125,79
0,00
2.125,79

Учешће у ук.
приходима %
2,35
0,00
0,00
0,00
0,00
14,31
83,34
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, утврђено је да је
Покрет за Прњавор прекршио одредбе члана 12. став (3) Закона о финансирању
политичких партија.
Политичка партија није правилно попунила образац 3-е (неновчане донације), јер је
остварила приход по основи исправке грешке у књижењу из ранијих година које је
требала да искаже као остале приходе у износу од 304,20 КМ, а не као неновчану
донацију, чиме је прекршила одредбе члана 18. Правилника.
67.

ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА (Код 1705)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска републиканска
странка се финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр. лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаганде (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

640,00
13.069,40
440,00
0,00
0,00
2.950,00
0,00
0,00
0,00
17.099,40
0,00

Учешће у ук.
приходима %
3,74 %
76,43 %
2,57 %
0,00 %
0,00 %
17,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

17.099,40

100,00 %

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Хрватске
републиканске странке, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија, нити на
финансирање трошкова изборне кампање супротно одредбама члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови предизборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Хрватска
републиканска странка је за потребе изборне, према броју бирача које је објавила
Централна изборна комисија БиХ, могла да потроши 52.232,60 КМ. Политичка партија
је у годишњем финансијском извјештају исказала је трошкове изборне кампање у
износу од 2.828,80 КМ.

68.

СНАГА НАРОДА (Код 1722)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Снага народа се финансирала
из сљедећих извора:
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Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

0,00
7.637,44
500,00
0,00
0,00
1.746,00
5.892, 93
0,00
0,00
15.776,97
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00
48,40
3,16
0,00
0,00
11,10
37,35
0,00
0,00
100,00
0,00

15.776,97

100,00

Износ у КМ

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Снаге народа
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, политичка партија Снага народа
за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ, могла да потроши 284.543,70 КМ. Странка је у годишњем финансијском
извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу од 8.828,67 КМ.
69.

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
9.126,77
0,00
0,00
10.726,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
15,00 %
85,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

Извори финансирања (I+II)

10.726,00

100,00 %

Врста прихода

Износ у КМ
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Хрватске странке
права Херцег-Босне нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке
у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија, нити на финансирање
трошкова изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Хрватска странка права ХерцегБосне је за потребе изборне кампање, према броју бирача које јео бјавила Централна
изборна комисија БиХ, могла да потроши 558.628,64 КМ. У годишњем финансијском
извјештају, политичка партија је исказала трошкове кампање у износу од 468,00 КМ.

70.

ПРВА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА СТРАНКА (Код 1699)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Прва босанскохерцеговачка
странка се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
181,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.150,00
0,00
0,00
0,00
8.331,00
0,00
8.331,00

Учешће у ук.
приходима %
2,17 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
97,83 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Прве
босанскохерцеговачка странке нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија, нити на
финансирање трокова изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног
закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, Прва босанскохерцеговачка
странка је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ, могла да потроши 1.042.322,30 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају за 2014. годину исказала трошкове кампање у
износу од 2.748,62 КМ.
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71.

СТРАНКА ЗА СРЕДЊЕ (Код 003)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Странка за Средње се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576,00
6.218,00
0,00
0,00
6.794,00
0,00
6.974,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
8,48 %
91,52 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Странке за Средње
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.

72.

САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ (Код 1706)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез за нову политику се
финансирао из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.333,61
0,00
0,00
6.533,61
0,00
6.533,61

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
15,31 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
84,69 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину политичке партије
Савез за нову политику, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
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недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија, нити на
финансирање трошкова изборне кампање супротно одредбама члана 15.10
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине Савез за нову
политику је за потребе изборне кампање, према броју бирача које је објавила Централна
изборна комисија БиХ могао да потроши 186.274,80 КМ. Политичка партија је у
годишњем финансијском извјештају исказала трошкове изборне кампање у износу од
556,17 КМ.
73.

ПОКРЕТ ЗА ТРЕБИЊЕ (Код 724 )

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Покрет за Требиње се
финансирао из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
3.462,24
0,00
0,00
3.762,24
0,00
3.762,24

Учешће у ук.
приходима
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,97
92,03
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Покрета за
Требиње, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.

74.

СРПСКА АЛТЕРНАТИВА (Код 000)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Српска алтернатива се
финансирала из сљедећих извора:

190

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
Учешће у ук.
Р/Б
Врста прихода
Износ у КМ
приходима %
1. Чланарина
0,00
0,00 %
2. Прилози физичких лица (3-а)
2.740,00
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 пр.лица (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 пропаг. (3-г)
0,00
0,00 %
9. Остали приходи
2.740,00
100,00 %
I Укупни приходи (1–9)
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
2.740,00
100,00 %
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Српске
алтернативе нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
75.

ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА Е-СТРАНКА ГРАЂАНА ТУЗЛА (Код 000)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Политичка организација естранка грађана Тузла се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
807,00
0,00
0,02
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
2.007,02
0,00
2.007,02

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
40,21 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
59,79 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Политичке
организације е-странке грађана Тузла, нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
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76.
ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 521)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Хрватска демократска унија
Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
1.071,00
0,00
0,00
1.071,64
0,00
1.071,64

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,6 %
99,94 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Хрватске
демократске уније Босне и Херцеговине, нисмо запазили ништа значајно што би
указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
77.

ГЛАС НЕЗАДОВОЉНИХ ГРАЂАНА БИХ (Код 1220)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, политичка странка Глас
незадовољних грађана БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
1.680,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину политичке странке
Глас незадовољних грађана БиХ, нисмо запазили ништа значајно што би указало
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на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
НАРОДНА СТРАНКА ПОКРЕТ ЗА БРОД (Код 1017)

78.

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Народна странка (Покрет за
Брод) се финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
0,00
0,00
1.230,00
0,00
1.230,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Народне странке
(Покрет за Брод) нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
ХРВАТСКА ЧИСТА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Код 1257)

79.

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска чиста странка права
Босне и Херцеговине се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
1.115,00
0,00
1.115,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
3,14 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
96,86 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. 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 партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.

80.

НОВИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (Код 059)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нови демократски покрет се
финасирао из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
692,70
0,00
0,00
767,70
0,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %
0,00 %
9,77 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
90,23 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Новог
демократског покрета нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.

81.

РЕФОРМСКА СТРАНКА ИЗ ЗВОРНИКА (Код 1291)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Реформска странка из Зворника
се финансирала из сљедећих извора, како је наведено у табели:
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Износ у
Учешће у ук.
Р/Б
Врста прихода
КМ
приходима %
1. Чланарина
0,00
0,00
2. Прилози физичких лица (3-а)
250,00
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 пр.лица (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 пропаг. (3-г)
0,00
0,00
9. Остали приходи
0,00
0,00
I Укупни приходи (1–9)
250,00
100,00
II Кредитно задужење код банака
0,00
0,00
Извори финансирања (I+II)

250,00

100,00

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Реформске
странке из Зворника, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партија супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.

82.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ФЕДЕРАЛИСТА (Код 000)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска странка
федералиста се финансирала из сљедећих извора, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
170,00

Учешће у ук.
приходима %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Демократске
странке федералиста нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
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83. "НОВА АЛТЕРНАТИВА“ – СТРАНКЕ РАДА И РАЗВОЈА БИХ (Код 000)
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја “Нова алтернатива“ – Странка
рада и развоја БиХ се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
60,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00

Учешће у ук.
приходима %
37,50 %
62,50 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину “Нове
алтернативе“ – Странке рада и развоја БиХ, нисмо запазили ништа значајно што
би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких
партија.
84.

ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ (Код 017)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Хрватска
странка права БиХ није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се
види из наредне табеле:
Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Хрватске странке
права БиХ нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
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финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.

85.

НАРОДНА СТРАНКА НОВИ ГРАД (Код 1021)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Народна странка Нови Град се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Износ у
КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Народне странке
Нови Град, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
86.

РАДНИЧКО КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БиХ (Код 574)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Радничко комунистичка партија
БиХ није остварила приходе, а није се финансирала ни из кредита, што је видљиво из
сљедеће табеле:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у
КМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Учешће у ук.
приходима %
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Радничко
комунистичке партије БиХ нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
87.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (Код 050)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Демократска странка се
финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Демократске
странке нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
88.

ТВОЈА И МОЈА СТРАНКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (Код 1184)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Твоја и моја странка у Босни и
Херцеговини није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано
у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Твоје и моје
странке у Босни и Херцеговини нисмо запазили ништа значајно што би указало
на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.

89.

УДАР ЉЕВИЦЕ (Код 000)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, политичка странка Удар
љевице није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у
сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину политичке партије
Удар љевице нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.

90.

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ХРВАТСКА ЧИСТА СТРАНКА ПРАВА (Код 353)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Босанскохерцеговачка
Хрватска чиста странка права није остварила приходе нити се финансирала из кредита,
што је исказано у сљедећој табели:

199

Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија
у 2014. години
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом
годишњег
финансијског
извјештаја
за
2014.
годину
Босанскохерцеговачке Хрватске чисте странке права нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на
финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
91.

СТРАНКА ДЕВИЗНИХ ШТЕДИША РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Код 516 )

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка девизних штедиша
Републике Српске се финансирала из сљедећих извора:
Р/Б

Врста прихода

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

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Странке девизних
штедиша Републике Српске, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.
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92.

ПАРТИЈА ПРИВРЕДНОГ ПРОГРЕСА БИХ (Код 725)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Партија привредног прогреса
БиХ није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што је исказано у
сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Партије
привредног прогреса БиХ, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партија.

93.

НОВА ДЕМОКРАТИЈА (Код 722)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Нова демократија није
остварила приходе, нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Нове демократије,
нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно одредбама
Закона о финансирању политичких партија.
94.

ПОКРЕТ ЗА СЕМБЕРИЈУ (Код 1010)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за Семберију није
остварио приходе нити се финансирао из кредита, што је исказано у сљедећој табели:
Р/Б

Врста прихода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи
Кредитно задужење код банака

II

Извори финансирања (I+II)

Износ у КМ

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Покрета за
Семберију нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија.
95.

СТРАНКА ЗА МЛАДОСТ, РАЗВОЈ И БУДУЋНОСТ (Код 1018)

Према подацима из годишњег финансијског извјештајa Странка за младост, развој и
будућност није остварила приходе нити се финансирала из кредита, што се види из
наредне табеле:
Учешће у ук.
Р/Б
Врста прихода
Износ у КМ
приходима %
0,00
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)
Приходи
од
пр.лица
(3-д)
0,00
5.
0,00
6. Приходи од поклона (3-е)
0,00
7. Приходи из буџета (3-ф)
0,00
8. Приходи од пропаг. (3-г)
0,00
9. Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
0,00
I
0,00
II Кредитно задужење код банака
0,00
Извори финансирања (I+II)
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Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Странке за
младост, развој и будућност, нисмо запазили ништа значајно што би указало на
недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке
партије супротно одредбама Закона о финансирању политичких партијa.
96.

ЧИСТА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БИХ (Код 1282)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Чиста
социјалдемократска партија Босне и Херцеговине није остварила приходе нити се
финансирала из кредита, што се види из наредне табеле:
Р/Б

Врста прихода

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких лица (3-а)
Прилози правних лица (3-б)
Приходи од имовине (3-ц)
Приходи од пр.лица (3-д)
Приходи од поклона (3-е)
Приходи из буџета (3-ф)
Приходи од пропаг. (3-г)
Остали приходи
Укупни приходи (1–9)
II Кредитно задужење код банака
Извори финансирања (I+II))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Учешће у ук.
приходима %

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

Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Чисте
социјалдемократске партије Босне и Херцеговине, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на
финансирање ове политичке партије супротно одредбама Закона о финансирању
политичких партија.

97.

СТРАНКА ЗА ОПШТИНУ ОЛОВО (КОД 1217)

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Странка за Општину Олово није
остварила приходе, нити се финансирала из кредита, што је исказано у сљедећој табели:
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Учешће у ук.
Р/Б
Врста прихода
Износ у КМ
приходима %
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 пр.лица (3-д)
0,00
6 Приходи од поклона (3-е)
0,00
7 Приходи из буџета (3-ф)
0,00
8 Приходи од пропаг. (3-г)
0,00
9 Остали приходи
0,00
I Укупни приходи (1–9)
0,00
Кредитно
задужење
код
банака
0,00
II
Извори финансирања (I+II)
0,00
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину Странке за
Општину Олово нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у
финансијском извјештају или на финансирање ове политичке партије супротно
одредбама Закона о финансирању политичких партија
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