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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 Српске радикалне 

странке др.Војислав Шешељ 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 нашег прегледа утврђено је сљедеће: 

 

1. Странка није испоштовала одредбе члана 6. и члана 11. став (1) и (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 друге недостатке у 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 Српске 

радикалне странке др.Војислав Шешељ 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 Српска радикална странка др.Војислав 

Шешељ  је исказала приходе у износу од 73.089,05 КМ, чија структура је дата у сљедећој 

табели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У годишњем финансијском извјештају Српска радикална странка др.В.Шешељ је исказала 

укупне расходе у износу од 67.266,60 КМ. 

 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  

 

Назив политичке странке: Српска радикална странка др. Војислав Шешељ. Скраћени назив 

странке је СРС  др.В.Шешељ 

 

СРС др. Војислав  Шешељ је регистрована 04.11.2004. године код Основног суда у Бијељини, 

под бројем: Ф-1-74/04. 

Сједиште политичке странке је у Бијељини, улица Карађорђева бр.27. 

 

За заступање странке овлаштени су: Радисав Кањерић, предсједник,  

                                                              Мирко Благојевић, предсједник Извршног одбора странке,  

                                                              Драган Ђурђевић, члан Извршног одбора странке и   

                                                              Миленко Тодоровић, члан Извршног одбора странке. 

 

Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2007. годину је Радмила Николић. 

Организациону структуру СРС др. Војислав Шешељ чине: 

        -  централа странке у Бијељини  и 

        - 36 општинских  одбора. 

Ред. 

бр. Врста прихода 

Износ у 

КМ 

Учешће у 

Ук.прих. % 

1 Чланарина 546,00 0,80% 

2 Прилози физичких лица  670,00 1,00% 

3 Прилози правних лица  60,00 0,10% 

4 Приходи од имовине  0,00 0,00% 

5 Приходи од пр.лица  0,00 0,00% 

6 Приходи од поклона  350,00 0,50% 

7 Приходи из буџета  71.463,05 97,60% 

  Укупни приходи: 73.089,05 100,00% 
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА  

 

Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Српске радикалне странке 

др.Војислав Шешељ  за 2007. годину. 

 

Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи 

да ли је Српска радикална странка др.Војислав Шешељ 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 Српске радикалне странке др.Војислав 

Шешељ 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 

 

Извршен је преглед годишњег финансијског извјештаја СРС др.В.Шешељ за 2005. годину и 

издат извјештај о прегледу са мишљењем у коме је наведено да  странка није  поступала у 

складу са чланом 6. и чланом 11. став (1)  Закона о финансирању политичких странака. 

Служба за ревизију је обавила ревизију годишњег финансијског извјештаја СРС др.В.Шешељ 

за 2006. годину и издала извјештај о ревизији  са мишљењем, налазима и препорукама у коме је 

наведено да странка није  поступала у складу са чланом 6. и чланом 11. став (1)  и (3) Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

Нереализоване препоруке: 

На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2007. годину, 

утврђено је да Српска радикална странка др.В.Шешељ није испоштовала  препоруке дате у  

извјештајима о ревизији, односно прегледу  и  да је у 2007. години поступала супротно 

одредбама члана 6. и члана 11. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких странака. 
 

 
  

5. НАЛАЗИ  И  ПРЕПОРУКЕ 

 

5.1. НАЛАЗИ 

 

а) Српска радикална странка др.Војислав Шешељ је прекршила одредбу члана 6. Закона 

о финансирању политичких странака.
1
 

 

 Странка није на обрасцу 3-а (прилози физичких лица већи од 100,00 КМ) годишњег 

финансијског извјештаја исказала прилог једног физичког лица  у износу од 900,00 КМ.
2
 

                                           
1 Ако укупан износ прилога једног лица из  става 1. члана 4. премашује 100,00 КМ, та уплата се мора унијети у 

финансијски извјештај у складу са чланом 11. 
2 Извод бр.132 од 07.11.2007.године Нова Бањалучка банка , трансакциони рачун број:  5510290001390510. 
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 Странка није на обрасцу 3-е (неновчане донације и рачуни које политичка партија није 

имала обавезу да плати) исказала донацију у виду бесплатног  кориштења  пословног 

простора  Централе и  општинског одбора  странке у Бјељини у износу од 1.200,00 КМ.
3
  

 

б) СРС др. В.Шешељ је прекршила одредбе члана 11. став (1) и (3) Закона о финансирању 

политичких странка. 

 

 Служба за ревизију је утврдила да странка не води одговарајуће књиговодствене 

евиденције о својим приходима и расходима и није успостављено благајничко 

пословање што је предуслов за правилно финансијско извјештавање. 

 

 На обрасцу 2. (преглед промета трансакционог рачуна) стање финасијских средстава на 

дан 31.12.2007. године не одговара подацима  са извода за тај датум.
4
 Поменути образац 

није попуњен у складу са одредбама члана 11. Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака. 

 

 На обрасцу 3-а (прилози физичких лица) исказани су прилози у износу од 670,00 КМ, 

док  стварни износ прилога физичких лица износи 1.570,00 КМ. Овај образац годишњег 

финансијског извјештаја није попуњен у складу са одредбама члана 14. Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака. 

 

 На обрасцу 3-е ( неновчане донације и рачуни које странка није имала обавезу да плати) 

нису исказане донације у виду кориштења пословних простора   без накнаде за поједине 

општинске одборе странке ( Централа-Бијељина,  Пале, Челинац и Теслић.)
5
 , што није у 

складу са одредбама члана 18. Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака. 

 

 Приходи из буџета на нивоу странке  исказани су у износу од 71.463,00 КМ. Збир 

прихода из буџета за ниже организационе дијелове странке износи 78.526,00 КМ, тако 

да је исказана разлика у износу од 7.063,00 КМ. 

 

 На обрасцу 4-1(режијско-административни трошкови) нису исказани трошкови 

закупнина за наведене општинске одборе за које се закупнина не плаћа, као ни за оне  

ОО СРС др.В.Шешељ за које постоје закључени уговори о закупу, и за које се 

закупнина плаћа. Поменути образац такође није попуњен у складу са одредбама члана 

21. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака. 

 

 На обрасцу 4-2 (трошкови пропаганде) исказани су поменути трошкови у износу од 

460,00 КМ, и нису исказани трошкови за ниже организационе дијелове странке који 

износе 5.431,98 КМ. Укупни трошкови пропаганде за ниво странке износе 5.891,98 КМ. 

Наведени образац није попуњен у складу са чланом 22. Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака. 

 

                                           
3 Изјава број: 45-02/08 од 05.05.2008.године којом се потврђује да Централа странка заједно са општинским 

одбором у Бијељини бесплатно користе пословни простор,  у виду поклона од стране  предсједника странке 

Мирка Благојевића. Виједност закупа пословног простора у износу од 1200,00 КМ на годишњем нивоу, утврђена 

је на основу Уговора о закупу некретнина закљученог дана 28.11.2003. године између Јевтић Зорана и Српског 

радикалног Савеза, кога заступа Мирко Благојевић. 
4 Исказано стање на обрасцу 2. на дан 31.12.2007.године износи 6.986,92 КМ, док је стање на изводу број : 153 

Нове Бањалучке банке за исти датум износило 3.411,45 КМ.  
5 Уговори о закупу пословних простора закључени су за просторе СРС у Бијељини, Челинцу, Палама, Теслићу,  

провјером финансијске документације странке утврђено је да се за исте не плаћа закупнина. 
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 На обрасцу 5 (Кредити, позајмице и дуговања) нису исказани подаци за висине рате и 

рокове враћања дугова- неизмирених обавеза према добављачима по разним основама. 

Контролом уговора о закупу пословних простора утврђено је да све обавезе по основу 

закупнина у 2007. години нису измирене, а на поменутом обрасцу нису евидентиране  

обавeзе по основу закупнина, што није у складу са одредбама члана 23. Правилника о  

годишњим финасијским извјештајима  политичких странака. 

 

Трошкови предизборне кампање превремених избора за предсједника Републике Српске 

и начелника општине Зворник 

 

Српска радикална странка др.Војислав Шешељ  је поступила у складу са одредбама члана 

15.10 Изборног закона БиХ, односно у сврху изборне кампање је  потрошила 5.891,98 КМ. 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ политичка странка за потребе изборне 

кампање не  смије  потрошити више од  0,30 односно 0,20 КМ
6
 по бирачу у сваком изборном 

кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. Према подацима 

Централне изборне комисије БиХ , Српска радикална странка др.Војислав Шешељ   је могла 

потрошити  351.125,40 КМ  

 

5.2. ПРЕПОРУКЕ 

 

Препоручује се Српској радикалној странци др.Војислав Шешељ да се придржава одредаба 

Закона о финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се 

препоручује: 

 

 да поступа у складу са одредбом члана 6. и члана 11. став (1) и (3) Закона о 

финансирању политичких странака, односно да обрасце финансијског извјештаја 

попуњава у складу са одредбама Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака. 

 да пријављује прилоге физичких лица и услуга које прима, 

 да води рачуна о својим приходима и расходима, 

 да исказује своје неизмирене обавезе по свим основама и 

 да правилно успостави књиговодство странке како би имала тачне и поуздане 

податке о свим својим приходима, расходима и обавезама странке.  

 

Коментар 

Српска радикална странка Др.Војислав Шешељ се није очитовала на налазе ревизије и 

мишљење ревизора дато у прелиминарном извјештају о прегледу годишњег финансијског 

извјештаја за 2007. годину који јој је достављен 26.03.2009. године. 

 

 

Мр.Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију  

 

Невенко Андан, ревизор 

 

Анела Бурџовић-Капић, помоћник ревизора 

 
                                           
6 Члан 15.10 став 2. истог члана прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање 

израчунава тако што се број гласача у свим изборним јединицама у којима политички субјект  има кандидатску 

листу или кандидата помножи са: 30 фенинга за начелника општине односно градоначелника и за чланове 

скупштине општине, чланове Народне скупштине РС и Представничког  дома  Парламента Федерације БиХ, 

чланове Парламентарне скупштине БиХ, члана Предсједништва БиХ, и  предсједника и потпредсједнике РС, 

односно 20 фенинга за изборе за чланове кантоналних скупштина.  
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