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

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ И
ПОСТИЗБОРНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА – ОПШТИ ИЗБОРИ 2010.
САВЕЗА ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 03-07-6-446/11
Сарајево, 15.02.2012. године
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака је извршила ревизију финансијских
извјештаја Савеза за бољу будућност 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
Законом о финансирању политичких странака и успостављање ефикасног система
интерних контрола.
Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили.
Ревизију смо обавили у складу са ревизоним стандардима. Ови стандарди захтијевају да
ревизију планирамо и извршимо на начин да прикупимо довољно доказа који нам, у
разумној мјери, пружају гаранцију да је странка поступала у складу са Законом о
финансирању политичких странака.
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.
Према нашем мишљењу, ревидирани финансијски извјештаји указују да је Савез за
бољу будућност Босне и Херцеговине у 2010. години поступао у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких странака, те да је трошкове изборне кампање
финансирао у складу са одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за
ревизију) извршила је ревизију финансијских извјештаја Савеза за бољу будућност 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 («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), чланом 24. 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 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.
У годишњем финансијском извјештају за 2010. годину Савез за бољу будућност Босне и
Херцеговине исказао је приход у износу од 311.456,52 КМ, што је исказано у наредној
табели:
Ред.
бр.

Врста прихода

1

Чланарина

2

Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од правних
лица
Приходи од поклона

3
4
5
6
7
8

Приходи из буџета
Остали приход
Укупни приход:

0,00

Учешће у
укопном
приходу %
0,00 %

224.819,40

72,18 %

46.254,34
0,00

14,85 %
0,00 %
0,00 %

Износ у КМ

0,00
0,00
34.069,07

0,00 %
10,94 %

6.313,71

2,03%

311.456,52

100,00 %

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савез за бољу будућност Босне и
Херцеговине остварио је расходе у износу 1.398.143,70 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Савез за бољу будућност Босне и Херцеговине. Скраћени назив
странке је СББ БиХ.
Политичка странка је уписана у судски регистар политичких организација 30.10.2009.
године код Општинског суда у Сарајеву под регистарским бројем 065-0-Ф1-09-000035, са
сједиштем у Сарајеву, улица Данијела Озме број 2.
Рјешењем Општинског суда у Сарајеву, број 065-0-Ф1-10-000007 од 31.05.2010. године
уписан је нови назив политичке странке, Савез за бољу будућност БиХ – СББ Фахрудин
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Радончић и ново сједиште у улици Тешањска број 24а. Скраћени назив политичке странке
је СББ БиХ Фахрудин Радончић.
Рјешењем Општинског суда у Сарајеву, број 065-0-Ф1-11-000002 од 18.02.2011. године,
поново је промијењен назив политичке странке у Савез за бољу будућност Босне и
Херцеговине, као и скраћени назив странке у СББ БиХ.
Лице овлаштено за заступање политичке странке је Фахрудин Радончић, предсједник
странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2010. годину је Канита
Имамовић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину, организациону
структуру Савеза за бољу будућност Босне и Херцеговине чине:
-

Централа Савеза за бољу будућност БиХ Сарајево,
40 организационих дијелова Савеза за бољу будућност БиХ на нивоу општина у
БиХ и
организациони дио Савеза за бољу будућност БиХ у Брчко дистрикту БиХ.

3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије су годишњи финансијски извјештај 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 Савеза за Бољу будућност
Босне и Херцеговине, и то сљедећих организационих дијелова:
-

Централа Савеза за бољу будућност БиХ Сарајево,
Организациони дио Савеза за бољу будућност БиХ Горажде,
Организациони дио Савеза за бољу будућност БиХ Бихаћ и
Организациони дио Савеза за бољу будућност БиХ Тузла.

Циљ ревизије је да се на основу проведених ревизионих процедура прибаве ревизиони
докази, који ће ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је Савез за бољу
будућност Босне и Херцеговине у извјештајном периоду поступао у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких странака и одредбама члана 15.10. Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Обим ревизије финансијских извјештаја Савеза за бољу будућност 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, односно усклађености извора финансирања и начина
трошења средстава, са посебним нагласком на прилоге физичких лица, прилоге правних
лица, приходе из буџета, као и финансирање изборне кампање у складу са поглављем 15
Изборног закона Босне и Херцеговине.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Извршен је преглед годишњег финансијског извјештаја Савеза за бољу будућност Босне и
Херцеговине за 2009. годину, након чега је издат извјештај о прегледу са налазима
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ревизије, мишљењем ревизора и препоруком да странка треба поступати по одредбама
члана члана 11. став (1) и (3) Закона о финансирању политичких странака.
Реализоване препоруке:
Савез за бољу будућност Босне и Херцеговине је испоштовао препоруке дате у
претходном извјештају ревизије.
5. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ
На основу обављене ревизије финансијских извјештаја Савеза за бољу будућност 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, а након што је странка
добровољно отклонила недостатке у годишњем финансијском извјештају1, нисмо запазили
ништа значајно што би указало на финансирање ове политичке странке супротно
одредбама Закона о финансирању политичких странака, нити на финансирање трошкова
изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине.
Трошкови изборне кампање
Савез за бољу будућност Босне и Херцеговине је поступио у складу са одредбама члана
15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине, односно испоштовао је законом прописани
лимит на трошкове изборне кампање. У сврху изборне кампање странка је потрошила
782.451,74 КМ. Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и Херцеговине,
политичка странка за потребе изборне кампање не смије потрошити више од 0,30 односно
0,20 КМ по бирачу у сваком изборном кругу2, према броју бирача, које је објавила
Централна изборна комисија БиХ. Према подацима Централне изборне комисије БиХ,
Савез за бољу будућност Босне и Херцеговине је у сврху изборне кампање могао
потрошити 3.131.889,00 КМ.
КОМЕНТАР
Савез за бољу будућност Босне и Херцеговине, након што му је достављен прелиминарни
извјештај ревизије, се актом број: 59-03/2011 од дана 09.02.2012. године, очитовао на налаз
ревизије дат у Прелиминарном извјештају о ревизији годишњег финансијског извјештаја за
2010. годину и постизборног извјештаја – Општи избори 2010.године, на начин, што је у
складу са одредбом члана 13. став (3) Закона о финансирању политичких странака,
добровољно отклонио недостатке у годишњем финансијском извјештају за 2010. годину и
о томе доставио релевантан доказ (кориговане обрасце).
Наиме, политичка странка је извршила рекласификацију прихода у износу од 6.300,00 КМ.
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У складу са одредбом члана 13. став (3) Закона о финансирању политичких странака, прије изрицања казне
или предузимања административне мјере, Централна изборна комисија БиХ ће настојати да постигне да
политичка странка за коју је установљено да је прекршила одредбе овог закона, добровољно поступи према
тим одредбама.
2
Члан 15.10 став (2) прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање
израчунава на начин што се број бирача 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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Захваљујемо се овлаштеној особи за финансијске извјештаје и запосленим у Централи
Савеза за бољу будућност Босне и Херцеговине на доброј и коректној сарадњи током
обављања ревизије финансијских извјештаја.
Мр. Хасида Гушић – Шеф Службе за ревизију, ревизор
Невенко Андан, ревизор
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