СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака («Службени гласник БиХ» број 61/06) издајем
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је преглед и канцеларијску ревизију годишњег финансијског извјештаја
Социјалистичке партије Републике Српске за 2005. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са законима
и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Преглед и канцеларијску ревизију смо обавили у складу са ревизијским стандардима
примјењивим на ангажману у прегледу. Ови стандарди захтијевају да планирамо и извршимо
преглед да би добили умјерену поузданост да странка није значајно кршила одредбе Закона о
финансирању политичких странака.
Преглед и канцеларијска ревизија су ограничени на контролу годишњег финансијског
извјештаја политичке странке, контролу извода из пословних књига политичке странке и
примјену аналитичких процедура на подацима из финансијских извјештаја, па према томе не
обезбјеђују поузданост која би се добила извршеном теренском ревизијом.
На основу нашег прегледа утврдили смо сљедеће:
1. Странка је прекршила одредбе члана 8. став 1. Закона о финансирању политичких
странака. Примила је забрањене прилоге у износу од 8.346,00 КМ.
2. Странка није испоштовала одредбе члана 11. став 3. Закона о финансирању политичких
странака.

На основу нашег прегледа, односно ревизије финансијског извјештаја, осим напомене под
1. и 2. нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у извјештају или
финансирању ове политичке странке, те није потребно вршити додатну ревизију у
просторијама странке по члану 14. став 7. Закона о финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ (у даљем
тексту: Служба за ревизију) је извршила преглед и канцеларијску ревизију годишњег
финансијског извјештаја Социјалистичке партије Републике Српске за 2005. годину.
Преглед, контрола и канцеларијска ревизија је проведена у складу са чланом 25. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких странака («Службени гласник БиХ» број
61/06) и чланом 2. Правилника о административним процедурама прегледа и контроле
финансијских извјештаја, број: 01-07-1267/05, од 05.05.2005. године.
Због чињенице да није обављена теренска ревизија, постоји велика могућност да поједине
материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја политичка странка је исказала укупни
приход у износу од 305.881,77 КМ, чија структура је дата у сљедећој табели:
Ред.бр.

Врста прихода

1

3
4
5
6

Чланарина
Прилози физичких
лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона

7

Приходи из буџета

8

Остали приходи

2

Укупни приходи:

Износ у КМ

Учешће у
укупном
приходу %

16.399,64

5,36%

2.506,36
7.717,50
7.509,33
0,00
0,00

0,82%
2,52%
2,45%
0,00%
0,00%

228.210,55

74,61%

43.538,39

14,23%

305.881,77

100,00%

У годишњем финансијском извјештају политичка странка је исказала укупне расходе у износу
од 283.364,64 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке партије: Социјалистичка партија Републике Српске. Скраћени назив странке
је СП РС.
СП РС је регистрована 20.07.1993. године на Основном суду у Бања Луци под бројем РП-1/93.
СП РС је промјенила назив у Социјалистичка партија дана 06.02.2006. године , на основу
Рјешења о упису у судски регистар број : РП-12/02 Основног суда у Бања Луци.
Сједиште политичке странке је у Бања Луци, улица Бана Лазаревића 7.
За заступање странке овлаштени су предсједник Петар Ђокић и генерални секретар Живко
Марјанац.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2005. годину је Живко Марјанац.
Организацијону структуру СП РС чине:
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- Главни одбор
- 58 Општинских одбора
3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ
Предмет канцеларијске ревизије је годишњи финансијски извјештај Социјалистичке партије
Републике Српске за 2005. годину и додатна финансијска документација (изводи из пословних
књига) за Главни одбор СП РС.
Циљ канцеларијске ревизије је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да
установи да ли је СП РС у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле финансијскиг
извјештаја утврди одређена кршења Закона, оцјењује да ли је потребно извршити теренску
ревизију да би могао изразити мишљење о томе да ли се странка финансирала у складу са
Законом о финансирању политичких странака.
Обим канцеларијске ревизије финансијских извјештаја обухвата контролу и провођење
аналитичких процедура ради утврђивања усклађености података које је странка исказала у
финансијском извјештају са одредбама Закона о финансирању политичких странака, односно
усклађености извора финансирања и начина трошења средстава, са посебним нагласком на
приходе из буџета, прилоге физичких и правних лица и приходе од имовине.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Извршена је ревизија финансијских извјештаја СП РС за 2004. године и издат је ревизорски
извјештај са мишљењем ревизора, налазима и препорукама ревизије. Политичка странка није
испоштовала препоруке ревизора. Ревизија финансијских извјештаја за 2004. годину је
извршена крајем 2005. године.
5. НАЛАЗИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ

5.1.НАЛАЗИ
a) На основу обављене канцеларијске ревизије годишњег финансијског
извјештаја утврђено је да је Социјалистичка партија Републике Српске
прекршила одредбе члана 8. став 1. Закона о финансирању политичких
странака.1
Утврђено је да су два општинска одбора: Општински одбор Нови Град и Општински одбор
Добој примила забрањене прилоге у износу 8.436,00 КМ. Општински одбор Нови Град је

1

Државни, ентитетски и кантонални органи, органи општинских и мјесних заједница, јавне институције, јавна
предузећа, хуманитарне организације , предузећа која су по самој својој дјелатности искључиво непрофитна ,
вјерске заједнице, као и привредна удружења у којима су уложени јавни капитал износи најмање 25% не могу да
финансирају политичке партије.
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користио без накнаде пословни простор у власништву општине, а простор који је користио
Општински одбор Добој је у власништву Јавног предузећа „Пословни простор“ Бања Лука.2
b) Канцеларијском ревизијиом годишњег финансијског извјештаја, је утврђено да
СП РС није испоштовала одредбе члана 11. став 3. Закона о финансирању
политичких странака.
У финансијском извјештају за 2005. годину (образац бр. 5) политичка партија је исказала
позајмице у укупном износу од 66.547,00 КМ, а да није навела лица од којих су средства
позајмљена, као и рокове враћања истих. Такав налаз је наведен и у Извјештају о ревизији
годишњег финансијског извјештаја за 2004. годину и постизборног финансијског извјештаја
СП РС.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
На основу уочених недостатака Социјалистичкој партији Републике Српске се п р е п о
р у ч у ј е:
 Странка треба поступати у складу са чланом 8. став 1. и чланом 11. став 3. Закона
о финансирању политичких партија.
Сугеришемо СП РС да испоштује препоруке које су јој дате у Извјештају о ревизији, те да
не понавља исте пропусте приликом финансијског извјештавања.
КОМЕНТАР
Социјалистичка партија се дописом од 02.04.2007.године очитовала на Прелиминарни
годишњи финансијски извјештај за 2005. годину. Само основана и аргументована примједба
која се односи на прилог правних лица за општински одбор Мркоњић Град је уважена, из
разлога што се не ради о прилогу, већ о оствареним средствима по основу броја одборника у
Скупштини општине Мркоњић Град.
На захтјев ЦИК БИХ СП РС је доставила уговоре о закупу пословних просторија, на основу
којих је утврђено кршење одредбаба члана 8.став 1. Закона о финансирању политичких
странака.
Хасида Гушић, шеф Службе
Невенко Андан, ревизор
Семин Рамовић, помоћник ревизора
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Уговором о закупу пословног простора број: 01-06/04 од 02.06.2004. године, слопљеном измедју ОО СП Нови
Град и општине Нови Град, са роком важности од 5 (пет) година, уговорена је мјесечна закупнина у износу 105,00
КМ. Укупна с закупнина за 2005. годину износи 1.260,00 КМ.
Уговором о закупу пословног простора број: ДО-012/01 од 01.06.2001год, склопљеним измедју ОО СП Добој и ЈП
„Пословни простор „ Бања Лука, уговорена је мјесечна закупнина у износу 598,00 КМ. Укупна закупнина за 2005.
годину износи 7.176,00 КМ.
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