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) и члана 18.
Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских
извјештаја политичких странака («Службени гласник БиХ» број 103/08), издајем
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МИШЉЕЊЕ
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је ревизију финансијских
извјештаја Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине 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 у складу са законима
и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили.
Ревизију смо обавили у складу са ревизионим стандардима. Ови стандарди захтијевају да
ревизију планирамо и извршимо на начин да прикупимо довољно доказа који нам, у разумној
мјери, пружају гаранције да је странка поступала у складу са Законом о финансирању
политичких странака и чланом 15.10 Изборног закона БиХ.
Ревизија је на основу узорака испитивала значајне трансакције које потврђују износе у
финансијским извјештајима, оцјену рачуноводствених начела приликом састављања
финансијских извјештаја и поступање у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких странака.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили пружа разумну основу за изражавање нашег
мишљења.
Утврдили смо да Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине у извјештајном
периоду није поступила у складу са одредбама члана 8. став (1) Закона о финансирању
политичких странака.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештај указује да
је Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине у 2010. години поступала у
складу са 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 извршила је ревизију финансијских
извјештаја Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине 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.
Ревизија је предузета у складу са чланом 14. став (1) Закона о финансирању политичких
странака, чланом 24. 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 се ревизија обавља провјерама на бази узорка и да постоје ограничења у
рачуноводственом систему и систему интерних контрола, постоји могућност да поједине
материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Хрватска демократска заједница Босне
и Херцеговине остварила је укупне приходе у износу од 3.429.436,45 КМ1, чија структура је
дата у сљедећој табели:
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7

Врста прихода

Износ у КМ

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

59.967,08
1.470.504,59
183.947,00
48.389,15
0,00
24.700,00
1.641.648,63
280,00
3.429.436,45

Учешће у
ук.прих. %
1,75%
42,88%
5,36%
1,41%
0,00%
0,72%
47,87%
0,01%
100,00%

У годишњем финансијском извјештају политичка странка је исказала укупне расходе у износу
од 2.441.545,29 КМ2.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине. Скраћени
назив странке је ХДЗ БиХ.
Странка је уписана у регистар Вишег суда у Сарајеву 06.09.1990. године, број уписа Р-И-23/90.
Дана 03.09.2001. године извршена је регистрација у Жупанијском суду у Мостару, број уписа
Р-1/2001, те у Општинском суду у Мостару 01.10.2009. године, број уписа Р/1-09.
Сједиште политичке странке је у Мостару, улица Кнеза Домагоја б.б.
Лице овлаштено за заступање странке је Драган Човић, предсједник.
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Подаци из обрасца 3 (укупни приходи политичке странке) годишњег финансијског извјештаја ХДЗБиХ за 2010.
годину, који је достављен дана 10.04.2012. године
2
Подаци из обрасца 4 (укупни раскоди политичке странке) годишњег финансијског извјештаја ХДЗБиХ за 2010.
годину који је достављен дана 02.04.2012. године
3

Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2010. годину је Марица Јурић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину, организациону
структуру Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине чине:
- Централна канцеларија ХДЗ БиХ Мостар,
- 9 кантоналних одбора,
- 56 општинских одбора,
- Градски одбор Мостар и
- Заједница жена ХДЗ “Краљица Катарина Косача“.
3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије су годишњи финансијски извјештај за 2010. годину и постизборни
финансијски извјештај – Општи избори 2010. године Хрватске демократске заједнице Босне и
Херцеговине и то сљедећих организационих дијелова:
- Централна канцеларија ХДЗБиХ Мостар,
- Кантонални одбор ХДЗБиХ Посавског кантона,
- Општински одбор ХДЗБиХ Чапљина, и
- Општински одбор ХДЗБиХ Брчко Дистрикт.
Циљ ревизије је да ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је Хрватска
демократска заједница Босне и Херцеговине у извјештајном периоду поступала у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких странака и члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Обим ревизије финансијских извјештаја Хрватске демократске заједнице Босне и
Херцеговине 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 члана 15.10 Изборног закона Босне и
Херцеговине, односно усклађености извора финансирања и начина трошења средстава, са
посебним нагласком на прилоге физичких и правних лица, приходе из буџета и трошкове
кампање.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Служба за ревизију је обавила ревизију и преглед финансијских извјештаја Хрватске
демократске заједнице Босне и Херцеговине за период од 2004. до 2009. године, након чега су
издати извјештаји о ревизији, односно извјештаји о прегледу са мишљењем ревизора, налазима
ревизије и препорукама.
Након извршеног прегледа за 2009. годину, Служба за ревизију је издала Извјештај о прегледу
годишњег финансијског извјештаја Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине са
мишљењем ревизора, налазима ревизије и препорукама да странка треба поступати у складу са
одредбама члана 8. став (1) и члана 11. став (1) и став (3) Закона о финансирању политичких
странака.
Нереализоване препоруке:
На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2010. годину,
утврђено је да Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине није испоштовала
препоруке из Извјештаја о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину,
односно и даље поступа супротно одредбама члана 8. став (1) Закона о финансирању
политичких странака.
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5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине прекршила је одредбе члана 8.
став (1) Закона о финансирању политичких странака3.
Организациони дијелови Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине су без накнаде
користили просторије општина Илијаш и Фојница, чиме су прекршили одредбе члана 8. став
(1) Закона о финансирању политичких странака.
- Општински одбор ХДЗБиХ Илијаш је користио просторије Општине Илијаш, у улици
Ивана Ф. Јукића 2, површине 13м2, без накнаде4.
- Општински одбор ХДЗБиХ Фојница користи просторије Општине Фојница, површине
22,83м2, без накнаде.
Трошкови предизборне кампање
Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине је поступила у складу са одредбама
члана 15.10 Изборног закона БиХ, односно у сврху изборне кампање је потрошила 620.038,79
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 КМ5 по бирачу у сваком изборном
кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. Према подацима
Централне изборне комисије БиХ, Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине је у
сврху изборне кампање могла да потроши 3.021.555,90 КМ.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Хрватској демократској заједници Босне и Херцеговине да се придржава
одредаба Закона о финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених
недостатака се препоручује:


да поступа у складу са одредбама члана 8. став (1) Закона о финансирању
политичких странака, односно да не прима забрањене прилоге, и



да у својим пословним књигама изврши одговарајућа књижења тако да
обавезе према Граду Мостар по основу закупнине из ранијих раздобља усклади
са стварним износом обавеза према Анексу Споразума о нагодби6.
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Државни, ентитетски и кантонални органи, органи Брчко Дистрикта БиХ, органи општинских и мјесних
заједница, јавне институције, јавна предузећа, хуманитарне организације, анонимни донатори, вјерске заједнице,
као и правна лица у којима уложени јавни капитал износи најмање 25% не могу да финансирају политичке
странке
4
Допис Општине Илијаш број: 04/1-14-1873/11 од 04.04.2011. године
5
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 шкупштине
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.
6
У пословним књигама на дан 31.12.2010. године обавезе према Граду Мостару исказане су за 54.000,00 КМ веће
у односу на обавезе на основи Споразума.
5

КОМЕНТАР:
У остављеном року, Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине доставила је
одговор на Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2010.
годину и постизборног финансијског извјештаја – Општи избори 2010. године. Странка је уз
одговор доставила и исправљене обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину,
чиме је поступила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака и чланом 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака.
У складу са одредбама члана 13. став (3) Закона о финансирању политичких странака и
препорукама Службе за ревизију, Хрватска демократска заједница Босне и Херцеговине је у
марту 2012. године извршила поврат прилога правним лицима које је прикупила током 2010.
године супротно одредбама члана 8. став (1) и став (2) Закона о финансирању политичких
странака, у укупном износу од 27.565,13 КМ.
Такође, странка је извршила поврат средстава Општини Бугојно у износу од 1.000,00 КМ,
односно Средњебосанском кантону у износу од 1.000,00 КМ које је у 2010. години примила
супротно одредбама члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких странака.
Служба за ревизију је све аргументоване примједбе Хрватске демократске заједнице Босне и
Херцеговине уважила и у том дијелу измијенила налазе.
Захваљујемо се овлаштеном лицу за финансијске извјештаје и запосленим у Централној
канцеларији Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине на доброј и коректној
сарадњи током обављања ревизије финансијских извјештаја.

Хасида Гушић – шеф Службе за ревизију
Сања Чабрило – ревизор
Невенко Андан – ревизор
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