СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00), члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака («Службени гласник БиХ» број 61/06) и члана 12. Правилника о административним
процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака
(«Службени гласник БиХ» број 103/08), издајем
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је преглед годишњег финансијског извјештаја Независне демократске
странке за 2007. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у складу са
Законом о финансирању политичких странака и успостављање ефикасног система интерних
контрола.
Преглед смо обавили у складу са ревизијским стандардима примјењивим на ангажману у
прегледу. Ови стандарди захтијевају да планирамо и извршимо преглед да би добили умјерену
поузданост да странка није значајно кршила одредбе Закона о финансирању политичких
странака.
Преглед је ограничен на контролу годишњег финансијског извјештаја политичке странке и
примјену аналитичких процедура на подацима из финансијских извјештаја, па према томе не
обезбјеђују поузданост која би се добила извршеном ревизијом у просторијама странке.
На основу обављеног прегледа:
1. На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја утврђено је да је
Независна демократска странка прекршила одредбе члана 11. став (3) Закона о
финансирању политичких странака.
На основу нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим напомене
под 1, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финансијском
извјештају или финансирању ове политичке странке супротно одредбама 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 годишњег финансијског извјештаја Независне
демократске странке за 2007. годину.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени 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, контроле и
ревизије финансијских извјештаја политичких странака («Службени гласник БиХ» број
103/08).
Због чињенице да није обављена ревизија у просторијама политичке странке, постоји
могућност да поједине материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Независна демократска странка је
исказала приходе у износу од 30.082,08 КМ, чија структура је дата у сљедећој табели:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона
Приходи из буџета
Остали приходи
Укупни приходи:

Износ у
КМ
250,00
0,00
4.550,00
0,00
0,00
0,00
25.282,08
0,00
30.082,08

Учешће у
Ук.прих. %
0,83%
0,00%
15,13%
0,00%
0,00%
0,00%
84,04%
0,00%
100,00%

У годишњем финансијском извјештају Независна демократска странка је исказала укупне
расходе у износу 27.414,71 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Независна демократска странка. Скраћени назив странке је НДС.
Политичка странка је регистрована 18.05.2006. године код Основног суда у Бијељини под
бројем 080-О-рег-06-000284.
Сједиште политичке странке је у Бијељини, Рачанска 32.
Лица овлаштена за заступање странке су Стако Стакић, предсједник и Душко Ђурић, замјеник
предсједника странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2007. годину је Недељко Шебез.
Према подацима из финансијског извјештаја, организациону структуру Независне демократске
странке у 2007. години су чинили општински одбори странке и то: Бијељина, Брчко, Доњи
Жабар, Пелагићево, Шамац, Лопаре и Угљевик.
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Независне демократске
странке за 2007. годину.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је Независна демократска странка у извјештајном периоду поступала у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле
финансијског извјештаја утврди одређена кршења наведеног закона, оцјењује да ли је потребно
извршити ревизију у просторијама политичке странке да би могао изразити мишљење о томе
да ли се странка финансирала у складу са Законом о финансирању политичких странака
Обим прегледа и контроле финансијских извјештаја Независне демократске странке 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 прилоге физичких и правних лица и приходе из буџета.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Служба за ревизију је обавила преглед годишњег финансијског извјештаја Независне
демократске странке за 2006. годину и издала извјештај о прегледу са мишљењем, налазима и
препорукама у коме је наведено да је странка поступала у складу са Законом о финансирању
политичких странака.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
Независна демократска странка је прекршила одредбу члана 11. став (3) Закона о
финансирању политичких странака. 1
На основу обављене контроле годишњег финансијског извјештаја Независне демократске
странке утврђено је да обрасци нису попуњени у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака, односно да је странка прекршила одредбe
члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака.
Независна демократска странка је доставила допуну образаца годишњег финансијског
извјештаја, и то: образац 3-е (неновчане донације и рачуни које странка није имала обавезу да
плати) годишњег финансијског извјештаја странке, образац 4-1 ОО НДС Брчко и образац 4-1
ОО НДС Бијељина. Увидом у достављене обрасце, утврђено је да је Независна демократска
странка у извјештајном периоду на име неновчане донације остварила приходе у износу од
600,00 КМ. Такође је утврђено да су трошкови закупа пословних просторија ОО НДС Брчко и
Бијељина износили 1.200,00 КМ. Међутим, Независна демократска странка није доставила и
исправљене обрасце укупних прихода и укупних расхода. Тако странка на обрасцу укупних
прихода није исказала неновчане донације у износу од 600,00 КМ, чиме је прекршила члан 13.
став (1) тачка ф) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака и
на обрасцу укупних расхода је исказала режијско-административне и остале трошкове за
1.200,00 КМ мање у односу на обрасце режијско-административних и осталих трошкова
1

Политичка странка је обавезна да Централној изборној комисији БиХ подноси финансијске извјештаје на
обрасцима које је одобрила Централна изборна комисија БиХ, а чији су садржај и форма прописани Правилником
о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.
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општинских одбора НДС Брчко и Бијељина, чиме је прекшила одредбе члана 20. став (2) тачка
а) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Независној демократској странци да се придржава одредаба Закона о
финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се
препоручује:
 да поступа у складу са одредбом члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких
странака, односно да финансијске извјештаје доставља на начин који је утврђен
Законом о финансирању политичких странака и Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака.

КОМЕНТАР
У остављеном року, Независна демократска странка је доставила допуну годишњег
финансијског извјештаја за 2007. годину. Странка је на обрасцу 3-е (неновчане донације и
рачуни које странка није имала обавезу да плати) годишњег финансијског извјештаја исказала
прилог физичког лица у износу од 600,00 КМ, чиме је поступила у складу са чланом 6. Закона
о финансирања политичких странака. Странка је, такође, доставила и допуну обрасца 2-1
(преглед стања благајне) и образаца 4-1 (режијско-административни и остали трошкови)
општинских одбора Независне демократске странке Брчко и Бијељина, чиме је дјелимично
отклонила недостатке у попуњавању финансијског извјештаја. Странка није доставила и
исправљене обрасце укупних прихода и рахода, што је у форми налаза и уграђено у Извјештај
о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2007. годину.

Мр. Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију
Сања Чабрило, ревизор
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