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 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. ГОДИНЕ
САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД - МИЛОРАД ДОДИК

Број: 03-07-6-466/11
Сарајево, 11.05.2012. године
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MИШЉЕЊЕ
Службa зa рeвизиjу финaнсирaњa пoлитичких стрaнaкa извршилa je рeвизиjу финaнсиjских
извjeштaja Савеза независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик и тo: гoдишњeг
финaнсиjскoг извjeштaja зa 2010. гoдину и финaнсиjскoг извjeштaja зa пeриoд oд дaнa
пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру зa избoрe дo дaнa oвjeрe рeзултaтa Oпштих избoрa oдржaних
у oктoбру 2010. гoдинe.
Рукoвoдствo стрaнкe je oдгoвoрнo зa финaнсиjскe извjeштaje, пoступaњe у склaду сa
зaкoнимa и прoписимa и успoстaвљaњe eфикaснoг систeмa интeрних кoнтрoлa.
Нaшa oдгoвoрнoст je дa изрaзимo мишљeњe нa oснoву рeвизиje кojу смo извршили.
Рeвизиjу смo oбaвили у склaду сa рeвизионим стaндaрдимa. Oви стaндaрди зaхтиjeвajу дa
рeвизиjу плaнирaмo и извршимo нa нaчин дa прикупимo дoвoљнo дoкaзa кojи нaм, у
рaзумнoj мjeри, пружajу гaрaнциje дa je стрaнкa пoступaлa у склaду сa Зaкoнoм o
финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa и члaнoм 15.10 Избoрнoг зaкoнa БиХ.
Рeвизиja je нa oснoву узoрaкa испитивaлa знaчajнe трaнсaкциje кoje пoтврђуjу изнoсe у
финaнсиjским извjeштajимa, oцjeну рaчунoвoдствeних нaчeлa приликoм сaстaвљaњa
финaнсиjских извjeштaja и пoступaњe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o финaнсирaњу
пoлитичких стрaнaкa.
Смaтрaмo дa рeвизиja кojу смo извршили пружa рaзумну oснoву зa изрaжaвaњe нaшeг
мишљeњa.
Утврдили смo дa Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик у
извjeштajнoм пeриoду ниje пoступио у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 4. стaв (2), члaнa 5.,
члaнa 6. став (1) и став (2), члaнa 8. стaв (1) и стaв (2), члaнa 11. стaв (1) и стaв (3)
Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa и члана 15.1 став (1) тачка 2. и тачка 4.
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Прeмa нaшeм мишљeњу, oсим нaвeдeнoг, рeвидирaни финaнсиjски извjeштaj укaзуje
дa je Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик у 2010. гoдини
пoступио у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa и члaнa
15.10 Избoрнoг зaкoнa БиХ.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за
ревизију) извршила је ревизију финансијских извјештаја Савеза независних
социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик за 2010. годину 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) и 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 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 независних социјалдемократа
– СНСД - Милорад Додик је остварио приход у износу од 2.812.023,27 КМ, што је
исказано у наредној табели:
Ред.бр.

377.278,19

Учешће у
укупном
приходу %
13,42 %

6.755,96

0,24 %

Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од правних лица
Приходи од поклона
Приходи из буџета

21.603,90
923,19
0,00
0,00
2.405.462,03

0,77 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
85,54 %

Укупни приходи:

2.812.023.27

100,00 %

Врста прихода

1

Чланарина

2

Прилози физичких лица

3
4
5
6
7

Износ у КМ

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Савеза независних
социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик је остварио расходе у износу 3.305.150,37 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Савез независних социјалдемократа. Скраћени назив странке је
СНСД – Милорад Додик.
Политичка странка је регистрована 13.05.2002. године у Основном суду Бањалука и уписна
у судски регистар под бројем Рп-9/02.
Сједиште политичке странке је у Бањалуци, улица Петра Кочића број 5.
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За заступање странке овлаштени су: предсједник странке Милорад Додик;
потпредсједници странке: Велимир Кунић, Игор Радојичић, Нада Тешановић, Милко
Чолаковић и Никола Шпирић; Небојша Радмановић – предсједник Извршног одбора ГО, и
Рајко Васић – извршни секретар Главног одбора странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2010. годину је Зорица
Михајлова.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину, организациону
структуру Савеза независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик чине:
-

Главни одбор СНСД - Милорад Додик у Бањалуци,
Градски одбор СНСД - Милорад Додик Бањлука,
13 регионалних одбора СНСД - Милорад Додик,
93 општинска одбора СНСД - Милорад Додик и
Млади социјалдемократи СНСД - Милорад Додик БиХ (МСД БиХ)

3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије је годишњи финансијски извјештај Савеза независних
социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик 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 и то сљедећих организационих дијелова:
-

Главни одбор СНСД - Милорад Додик Бањалука,
Градски одбор СНСД - Милорад Додик Бањалука,
Општински одбор СНСД - Милорад Додик Лакташи,
Општински одбор СНСД - Милорад Додик Добој, и
Општински одбор СНСД - Милорад Додик Пале.

Циљ ревизије је да се прикупи довољно релевантних доказа како би се могло изразити
мишљење о томе да ли је Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик 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 финансијског извјештаја Савеза независних социјалдемократа – СНСД Милорад Додик обухваћа контролу и провођење аналитичких процедура ради утврђивања
усклађености података које је странка исказала у финансијском извјештају са одредбама
Закона о финасирању политичких странака, односно усклађености извора финансирања и
начина трошења средстава, са посебним нагласком на чланарине, прилоге физичких и
правних лица, приходе из буџета и трошкове предизборне кампање.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Служба за ревизију је извршила ревизију и преглед годишњих финансијских извјештаја
Савеза независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик у периоду од 2004. до
2009. године, након којих су издати извјештаји о прегледу, односно извјештаји о ревизији
са налазима ревизије, мишљењем ревизора и препорукама странци да отклони уочене
неправилности у свом финансирању. Након извршеног прегледа годишњег финансијског
извјештаја за 2009. годину издат је извјештај о прегледу са ревизионим налазима,
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мишљењем ревизора и препоруком 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
и одредбом члана 15. 10 Изборног Закона Босне и Херцеговине.
Нереализоване препоруке:
На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2010. годину,
утврђено је да политичка странка није испоштовала препоруке које су дате у извјештају о
прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину, односно и даље поступа
супротно одредбама члана 8. став (1) и члана 11. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких странака.
5. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ
5.1.

НАЛАЗИ

a) Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик прекршио је
одредбе члана 6. став (1) и став (2)1, одредбе члана 4. став (2)2 и одредбе члана 5.
Закона о финансирању политичких странака3.
На основу доступних информација из јавних медија (штампани и електронски медији),
утврђено је да је на два предизборна скупа Савеза независних социјалдемократа – СНСД Милорад Додик, у оквиру изборне кампање за Опште изборе 2010. године, наступила
естрадна умјетница Светлана–Цеца Ражњатовић. Наступила је 28. септембра 2010. године
на предизборном скупу у Бијељини и 01. октобра 2010. године на предизборном скупу у
Бањалуци.
Увидом у финансијски извјештај и пословну документацију политичке странке, утврђено
је да странка за наступе на предизборним скуповима није платила поменутој естрадној
умјетници, нити организатору наступа, што недвосмислено указује на чињеницу да је
СНСД - Милорад Додик остварио прилог који није евидентиран у његовим пословним
књигама, нити је пријављен у финансијском извјештају, у складу са одредбама члана 6.
Закона о финансирању политичких странка.
Политичка странка не посједује рачуне, нити другу документацију о вриједности услуга
које су јој пружене наступом естрадне умјетнице Светлане–Цеце Ражњатовић на
предизборним скуповима, што је супротно одредбама члана 4. став (2) Закона о
финансирању политичких странака.
1

У складу са одредбом члана 6. став (1) Закона о финансирању политичких странака, политичка странка је
дужна водити евиденције о свим прилозима физичких и правних лица, те издати потврду физичком и
правном лицу од којег је примило прилог, док у складу са одредбом из става (2), ако укупни износ прилога
једног лица из става (1) члана 4. овог закона премашује 100,00 КМ, та уплата мора да се унесе у финансијски
извјештај у складу са чланом 11. Закона о финансирању политичких странака.
2

У складу са одредбом из члана 4. став (2) Закона о финансирању политичких странака, правно или физичко
лице које политичкој странци пружа услугу, мора странци да испостави рачун, без обзира на то ко сноси
плаћање услуге, односно, без обзира на то да ли је услуга пружена без наплате.
3

Укупан износ свих прилога једног физичког лица у једној календарској години не смије премашити осам
(8) просјечних нето плаћа, а укупан износ свих прилога једног правног лица у једној календарској години не
смије премашити петнаест (15) просјечних нето плаћа. Под појмом просјечне нето плаће подразумјева се
просјечна нето плаћа из претходне године, према званичним подацима Агенције за статистику Босне и
Херцеговине.
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Узимајући у обзир рејтинг и популарност Светлане–Цеце Ражњатовић, те уобичајену
цијену њених наступа, недвосмислено је утврђено да вриједност услуге коју је естрадна
умјетница пружила Савезу независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик,
прелази лимит на висину прилога прописан у члану 5. Закона о финансирању политичких
странака.
b) На основу извршене ревизије финансијског извјештаја и остале финансијске
документације, утврђено је да је Савез независних социјалдемократа – СНСД Милорад Додик, прекршио одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању
политичких странака.4
На основу финансијске документације политичке странке и документације прибављене из
екстерних извора, Служба за ревизију утврдила је да је шест општинских одбора Савеза
независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик користило просторије
општинских органа управе, без плаћања закупнине.
- Општински одбор СНСД Сански Мост је без накнаде користио пословни простор
површине 10,8 м2, који је у власништву Општине Сански Мост. Како је Одлуком о
условима и начину давања у закуп пословних зграда на подручју Општине Сански
Мост („Службени гласник Опћине сански Мост“, број: 4/06 и 6/07), утврђена је цијена
закупа за пословни простор од 12 КМ/м2 и странка је коришћењем простора без
накнаде остварила забрањен прилог у износу од 1.555,20 КМ.
-

Општински одбор СНСД Невесиње је на основу Уговора о давању на коришћење
пословног простора, број 02/012-450/08 од 19.06.2008. године, без плаћања закупнине
користио простор површине 10 м2, у стамбено–пословној згради („Стара општина“).

-

Општински одбор СНСД Осмаци је без накнаде четири мјесеца користио пословни
простор у власништву општине Осмаци.5

-

Општински одбори Савеза независних социјалдемократа Сребреница, Вукосавље и
Љубиње користе без накнаде просторије, којима располажу Општине Сребреница,
Вукосавље и Љубиње.

c) Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик прекршио је
одредбе члана 8. став (2) Закона о финансирању политичких странака.6
На основу обављене ревизије, утврђено је да је странка, супротно одредби члана 8. став (2)
Закона о финансирању политичких странака, примила забрањене прилоге од два правна
лица у износу од 17.177,60 КМ, која су склапала уговоре са владом.

4

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.
5

Акт Општине Осмаци број: 02-03-6/11 од 11.04.2011. године.

6

У складу са одредбом из члана 8. став (2) Закона о финансирању политичких странака, пиватна предузећа
која обављају јавне услуге на основу уговора са владом не могу финансијски да помагажу политичке
странке.
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Главни одбор странке је током 2010. године примио прилог правног лица Институт за
грађевинарство ИГ Бања Лука у износу од 6.320,00 КМ. Ово правно лице је током 2010.
године имало склопљене уговоре са Општином Ново Сарајево.7
Општински одбор СНСД - Милорад Додик Добој је примио прилог правног лица ЖГП
Добој, акционарско друштво за грађевинарство Добој у укупном износу од 10.857,60
КМ.8
ЖГП Добој, акционарско друштво за грађевинарство Добој је на основу Одлуке
директора Друштва, о извођењу радова без накнаде, број: 179-1/09 од 29.07.2009.
године и Одлуке број: 289-М/09 од 16.12.2009. године, извело радове реконструкције и
адаптације пословног простора, који користи ОО СНСД Добој.
ЖГП Добој, акционарско друштво за грађевинарство Добој је по основу уговора о
извођењу радова са Општином Шамац од 01.10.2009. године, изводило радове током
2010. године, који су по привременим ситуацијама плаћани у 2010. години.9

-

-

d) Странка је прекршила одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању
политичких странака.
На основу обављене ревизије утвђено је да Савез независних социјалдемократа – СНСД Милорад Додик у својим пословним књигама није евидентирао све приходе и расходе,
чиме је прекршио одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака10.
Странка није евидентирала приходе по основу издавања пословних простора под закуп,
дио прихода из буџета појединих општина и расходе по основу закупа пословних простора
за поједине организационе дијелове.
(1) ОО СНСД - Милорад Додик Лакташи је са физичким лицем, власником СУР „Клуб
СНСД“ Лакташи закључио уговор о издавању пословног простора у Лакташима.11
Мјесечна закупнина утврђена уговором износи 100,00 КМ. Приход по основу издавања
пословног простора у периоду од шест мјесеци, у износу од 600,00 КМ није исказан у
пословним књигама странке, нити у финансијском извјештају, што је супротно
одредбама члана 11. став (1). Закона о финансирању политичких странака.
(2) Увидом у документацију коју су на захтјев Централне изборне комисије БиХ доставиле
општине, утврђено је да за два организациона дијела СНСД - Милорад Додик, у
пословним књигама нису успостављене евиденције о приходима које су у 2010. години
остварили из општинских буџета у износу од 2.841,86 КМ и то из:
- Буџета Општине Кнежево у износу од 2.611,86 КМ12.
- Буџета Општине Гламоч у износу од 230,00 КМ13,
7

Акт Општине Ново Сарајево број: 03-14-1977/11 од 19.07.2011. године са прилозима: Уговори о вршењу
услуга ИГ Бања Лука са Општином Ново Сарајево и испостављеним рачунима од стране ИГ Бањалука.
8

Рачун ЖГП а.д. Добој број: 12/09 од 20.08.2009. године на износ од 5.393,70 КМ и рачун број 01/2010.
године од 04.01.2010. године на износ од 5.463,90 КМ и акт општинског одбора СНСД Добој број: 01197/2010 од 15.01.2010. године у коме је наведено да је ЖГП АД Добој бесплатно извршио адаптацију
пословних просторија које користи овај одбор.
9

Акт Општине Шамац број: 06-058-280/11 од 10.10.2011. године

10

Према одредби члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака, странка је обавезна
успоставити потпуне и тачне евиденције о својим приходима и расходима
11

Уговор о закупу пословног простора закључен дана 01.07.2010. године између ОО СНСД Лакташи и
Кнежевић Дејана, власника СУР „КЛУБ СНСД“ Лакташи.
12
Акт Oпштине Кнежево број: 04-40-12-2/11 од 27.09.2011. године.
13
Акт Oпштине Гламоч број: 02-01-14-2-273/11 од 06.12.2011. године.
8

Странка је приходе из буџета, остварене од двије општине, у финансијском извјештају
исказала у мањим износима за 7.656,00 КМ и то: приход из буџета Општине Рогатица у
износу мањем за 4.101,00 КМ и Општине Соколац мањем за 3.555,00 КМ.
- Општински одбор СНСД - Милорад Додик Рогатица у пословним књигама нема
евидентиран приход из буџета ове општине, док је у финансијском извјештају исти
исказан у износу од 1.270,00 КМ. На захтјев Централне изборне комисије БиХ,
Општина Рогатица је доставила акт број: 03/4-03-2/11 од 27.09.2011. године у коме
наводи да је политичкој странци СНСД - Милорад Додик уплатила средства у
износу од 5.371,00 КМ на трансакциони рачун број 551-406-11306385-68.
-

Општина Соколац је Општинском одбору СНСД - Милорад Додик Соколац
уплатила средства у износу од 6.958,30 КМ и за странку је платила два рачуна, један
у износу од 877,50 КМ Независним новинама и други у износу од 2.677,50 КМ
Интер Арт Интерпрасес д.о.о.14 Према наведеним подацима ОО СНСД - Милорад
Додик Соколац је укупно примио средства буџета у износу од 10.513,30 КМ, а у
пословним књигама и финансијском извјештају исказан је износ средства буџета
Општине Соколац у износу од 6.958,30 КМ, односно мањем износу за 3.555,00 КМ,
колико износе плаћени рачуни у име странке. Странка је поменути износ од
3.555,00 КМ у пословним књигама требала евидентирати као приход из буџета, а
обзиром да је дио искоришћен за плаћање рачуна добављачима странке,
истовремено их је трабало евидентирати и као трошак политичке странке.

(3) У пословним књигама странка није успоставила евиденције о расходима и приходима,
које је остварила коришћењем пословних простора без плаћања закупнине.
-

Општински одбор СНСД - Милорад Додик Кључ је на основу Уговора о
коришћењу простора од 01.07.2002. године користио просторије површине 14,31
м2, које му је без накнаде додијелило Удружење грађана „Кључки бисери“ из
Кључа.

-

Општински одбор СНСД - Милорад Додик Пале је за свој рад користио пословне
просторије, скупа са опремом и инвентаром, које му је Уговором број 1-01/09 од
26.01.2009. године без накнаде дало Удружење избјеглих и расељених лица Пале. У
уговору је наведено да овај општински одбор има обавезу да измирује рачуне за
комуналне услуге (електричну енергију, воду и телефон).

(4) Странка у пословним књигама није евидентирала трошкове закупнине за пословне
просторе у износу од 1.370,88 КМ, које су користили ОО СНСД - Милорад Додик
Рогатица и ОО СНСД - Милорад Додик Босански Петровац.
-

Странка је са Општином Рогатица закључила уговор о закупу пословног простора,15
површине 20 м2 уз мјесечну закупнину од 30,00 КМ. Годишња закупнина по овом
уговору износи 360,00 КМ, која није исказана у финансијском извјештају.

14

Акт Oпштине Соколац број: 04/И-052-48 од 28.09.2011. године.
Уговор бр. 02-351/06 закључен 01.03.2006. године између Општине Рогатица и ОО СНСД Рогатица, уз
мјесечни закуп 30,00 КМ, годишња закупнина износи 360,00 КМ.
15

9

-

ОО СНСД - Милорад Додик Босански Петровац има закључен уговор о закупу
пословног простора површине 24 м2 са ДИП „Оштрељ“ из Босанског Петровца.16
Мјесечни закуп износи 252,72 КМ, док годишњи закуп пословног простора износи
3.032,64 КМ. У финансијском извјештају трошкови закупа исказани су у износу од
2.021,76 КМ, што је мање за 1.010,88 КМ, у односу на цијену из уговора.

e) Странка није испоштовала одредбе члана 11. став (3) Закона о финансирању
политичких странака.17
Финансијски извјештај није попуњен у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака.
(1) У годишњем финансијском извјештају за 2010. годину, странка није пријавила
трансакциони рачун број 551-406-11306385-68, отворен код банке UniCredit bank а.д.
Бањалука.18
У складу са одредбама члана 11. Правилника о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 61/06), политичка странка је
обавезна пријавити све трансакционе рачуне и у извјештај унијети: бројеве рачуна,
навести називе банака код којих су рачуни отворени, исказати укупан промет по сваком
трансакционом рачуну и исказати стање средстава на дан 31. децембра на сваком
трансакционом рачуну.
(2) Странка није исказала готовински промет средстава путем благајне у износу од
1.300,00 КМ, који је остварио ОО СНСД - Милорад Додик Кнежево, чиме је прекршила
одредбе члана 12. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака.
(3) У финансијском извјештају странка није исказала приходе из буџета у износу од
24.902,43 КМ, које је остварила из буџета: Општине Милићи у износу од 4.814,20 КМ,
Општине Шековићи у износу од 3.166,00 КМ, Општине Кнежево у износу од 2.611,86
КМ, Општине Гламоч у износу од 230,00 КМ, Општине Рогатица у износу од 4.101,00
КМ, Општине Соколац у износу од 3.555,00 КМ, Општине Пелагићево у износу од
2.000,00 КМ, Општине Челинац у износу од 1.800,00 КМ, Општине Шамац у износу од
1.400,00 КМ и Општине Прњавор у износу од 1.224,37 КМ. Непријављивањем
наведених прихода странка је прекршила одредбе члана 19. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака.
(4) Служба за ревизију је утврдила да је политичка странка СНСД - Милорад Додик у
обрасцу 5-2 финансијског извјештаја – Остала дуговања на дан 31.12.2010. године
исказала обавезе према добављачима у износима који су већи од стварних обавеза,
чиме је прекршила одредбе члана 23. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака.
16

Уговор о закупу канцеларијског простора закључен дана 20.08.2008.године, између ДИП „Оштрељ“ дд
Босански Петровац и ОО СНСД Босански Петровац, мјесечни закуп 252,72 КМ.
17

У складу са одредбама члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака, странка је обавезна
подносити финансијски извјештај у форми коју одобри Централна изборна комисија БиХ. Садржај, форма,
начин и други детаљи извјештавања уређени су Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 61/06)
18

Трансакциони рачун број: 551-406-11306385-68 према подацима из Извјештаја о рачунима правнх особа
Централне банке БиХ угашен дана 11.11.2010. године.
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-

У финансијском извјештају који је доставила Централној изборној комисији БиХ,
политичка странка је исказала обавезе према добављачима из ранијих година у износу
од 42.860,00 КМ. На захтјев ревизије, странка је доставила обавијест да су обавезе
настале у периоду прије 2006. године, па према томе постоји јасна индиција да странка
у пословним књигама и финансијском извјештају исказује непостојеће обавезе у износу
од 42.860,00 КМ.

-

Странка је у финансијском извјештају исказала обавезу према Општини Добој у
износу од 6.451,72 КМ, док је поменути дабављач доставио конфирмацију (потврду) да
од политичке странке СНСД - Милорад Додик нема никаквих потраживања.

-

Према Радио станици Дрвар странка је исказала обавезу у износу од 225,00 КМ, док
ово правно лице истовремено тврди да од странке нема потраживања.

f) Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик није испоштовао
одредбе члана 15.1 став (1) тачка 2. и тачка 4. Изборног закона Босне и
Херцеговине.
У финансијском извјештају за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до
дана овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2010. године, СНСД - Милорад
Додик није, у складу са одредбом члана 15.1 став (1) тачка 2. Изборног закона БиХ,
исказао дио прихода које је остварио у облику услуга по основу наступа естрадне
умјетнице Светлане–Цеце Ражњатовић, 28. септембра 2010. године на предизборном скупу
у Бијељини и 01. октобра 2010. године на предизборном скупу у Бања Луци.
Такође, странка је у складу са одредбом члана 15.1 став (1) тачка 4. Изборног закона БиХ,
била обавезна исказати трошак организације и одржавања поменутих предизборних
скупова.
Трошкови изборне кампање
Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик поступио је 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
политичка странка је потрошила 1.199.459,00 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 КМ19 по бирачу у
сваком изборном кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија
БиХ. Према подацима Централне изборне комисије БиХ, Савез независних
социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик могао је потрошити 2.309.198,60 КМ.

Члан 15.10 став 2. Изборног закона Босне и Херцеговине 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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5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Савезу независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик да се
придржава одредби Закона о финансирању политичких странака, а посебно на основу
уочених недостатака се препоручује:
 да у складу са одредбама члана 4. став (2) Закона обезбиједи рачуне за услуге које су
пружене странци, без обзира ко сноси њихово плаћање,
 да се у складу са одредбама члана 5. Закона не финансира из прилога изнад законом
прописаног лимита,
 да се у складу са одредбама члана 6. Закона успосатави евиденције о свим
прилозима и да у финансијском извјештају, у складу са чланом 11. овог закона,
пријављује све прилоге веће од 100,00 КМ,
 да се не финансира из извора који су чланом 8. став (1) и став (2) Закона забрањени
политичким странкама
 да у складу са одредбама члана члана 11. став (1) и став (3) Закона о финансирању
политичких странака успостави потпуне евиденције о својим приходима и
расходима и да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији
БиХ попуњава у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака.
 да изврши усаглашавање обавеза, а посебно обавеза из ранијих година са њиховим
стварним стањем, те изврши одговарајуће књижење у својим пословним књигама.
Странци се такођер, препоручује да се придржава и одредаба поглавља 15 Изборног
закона Босне и Херцеговине, а посебно на основу уочених недостатака се препоручује:
 да у финансијском извјештајима које Централној изборној комисији БиХ подноси у
складу са чланом 15.1 став (1) Изборног закона БиХ исказује све приходе и расходе
везане за финансирање и трошкове изборне кампање.
КOMEНTAР
У oстaвљeнoм рoку, Савез независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик
дoстaвио је oдгoвoр нa Прeлиминaрни извjeштaj o рeвизиjи гoдишњeг финaнсиjскoг
извjeштaja зa 2010. гoдину и пoстизбoрнoг финaнсиjскoг извjeштaja – Oпшти избoри 2010.
гoдинe. Стрaнкa je уз oдгoвoр дoстaвилa и аналитичке картице прихода из буџета
општинских одбора странке и то за: Милиће, Шековиће, Пелагићево, Челинац, Шамац,
Прњавор, Петрово и Херцегбосанске жупаније. Прегледом наведених картица утврђена су
погрешна књижења примљених буџетских средстава код наведених општинских одбора
странке, односно пермутација између организационих дијелова странке. Пермутација
књижених средстава примљених из буџета, није утјецала на укупан приход странке, те су
извршене корекције у дијелу налаза који се односи на кршење одредаба из члана 11. став
(1) Закона о финансирању политичких странака.
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Странка је доставила аналитичке картице о обавезама према добављачима Влада Брчко
Дистрикта Бих и Пресс комерц д.о.о. Бањалука, па су провјером података утврђене обавезе
које је странка исказала у финансијском извјештају, те је коригован дио налаза ревизије
који се односи на кршење члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака.
Захваљујемо се особи овлаштеној за подношење финансијских извјештаја и запосленима у
Главном одбору Савеза независних социјалдемократа – СНСД - Милорад Додик на доброј
и коректној сарадњи током обављања ревизије финансијских извјештаја.

Мр. Хасида Гушић – шеф Службе за ревизију, ревизор
Невенко Андан – ревизор

13

