СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака («Службени гласник БиХ» број 61/06) а у складу са чланом
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 финансирања политичких странака извршила је преглед финансијских
извјештаја Еколошке партије Републике Српске и то: годишњег финансијског извјештаја за
2010. годину и финансијског извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за
изборе до дана овјере резултата општих избора, одржаних у октобру 2010. године.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у складу са
Законом о финансирању политичких странака и чланом 15.10 Изборног закона БиХ 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:
На основу нашег прегледа, односно контроле годишњег финансијског извјештаја
Еколошке партије Републике Српске за 2010. годину, нисмо запазили ништа значајно
што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на финансирање ове
политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака и
члана 15.10 Изборног закона БиХ.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију)
извршила је преглед финансијских извјештаја Еколошке партије Републике Српске и то:
годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину и финансијског извјештаја за период од
дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата општих избора, одржаних
у октобру 2010. године.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени у складу са чланом 25. Правилника
о годишњим финансијским извјештајима политичких странака и чланом 2. Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја
политичких странака.
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 Еколошка партија Републике Српске је
исказала укупне приходе у износу од 2082,80 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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
882,80
0,00
2.082,80

Учешће у ук.
прих. %
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
57,61%
42,39%
0,00%
100,00%

У годишњем финансијском извјештају политичка странка је исказала укупне расходе у износу
од 17.812,87 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Еколошка партија Републике Српске. Скраћени назив: ЕП РС.
Странка је уписана у регистар политичких организација код Основног суда у Сокоцу рјешењем
број: 089-0-РЕГ-08-000152 од дана 29.04.2008. године.
Сједиште политичке странке је у Палама, Тржишни центар Пале.
За заступање странке овлашћен је Никола Лазаревић, предсједник странке.
Лице овлашћено за подношење финансијских извјештаја за 2010. годину је Никола Лазаревић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину, Еколошка партија
Републике Српске нема ниже нивое организовања.
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Еколошке партије
Републике Српске за 2010. годину и финансијски извјештај за период од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата општих избора, одржаних у октобру 2010.
године.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је политичка странка у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака и одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ. Уколико
ревизор на бази контроле финансијског извјештаја утврди одређена кршења наведених 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 и да ли
су трошкови предизборне кампање у оквиру законом дозвољених.
Обим прегледа и контроле финансијских извјештаја Еколошке партије Републике Српске
обухвата контролу и провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености
података које је странка исказала у финансијском извјештају са одредбама Закона о
финансирању политичких странака и одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, односно
усклађености извора финансирања и начина трошења средстава, са посебним нагласком на
приходе из буџета и трошкове предизборне кампање.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
У претходном периоду извршен је преглед годишњих финансијских извјештаја Еколошке
партије Републике Српске за 2008. и 2009. годину, након којих су издати извјештаји о прегледу
са мишљењем ревизора, налазима и препорукама. Према мишљењу Службе за ревизију,
Еколошка партија Републике Српске је поступала у складу са Законом о финансирању
политичких странака.

5. НАЛАЗИ
На основу нашег прегледа, односно контроле годишњег финансијског извјештаја за 2010.
годину нисмо запазили ништа значајно што би указало на финансирање ове политичке странке
супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака.
Трошкови предизборне кампање
Еколошка партија Републике Српске поступила је у складу са одредбама члана 15.10 Изборног
закона БиХ, односно у сврху изборне кампање су потрошили 6.573,16 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 1 по бирачу у сваком изборном
кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. Према подацима
1

Члан 15.10 став 2. 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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Централне изборне комисије БиХ, Еколошка партија Републике Српске је у сврху изборне
кампање могла да потроши 357.654,60 КМ.
КОМЕНТАР
Еколошка партија Републике Српске се није очитовала на налазе ревизије и мишљење ревизора
дато у прелиминарном извјештају о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2010.
годину који јој је достављен 17.09.2011. године.
Мр. Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију
Велиборка Кењић, ревизор
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