СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака («Службени гласник БиХ» број 61/06) издајем
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је преглед и канцеларијску ревизију годишњег финансијског извјештаја
и додатне финансијске документације Савеза независних социјалдемократа-СНСДМилорад Додик за 2005. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са законима
и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Преглед и канцеларијску ревизију 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 и канцеларијска ревизија су ограничени на контролу годишњег финансијског
извјештаја политичке странке, контролу извода из пословних књига политичке странке и
примјену аналитичких процедура на подацима из финансијских извјештаја, па према томе не
обезбјеђују поузданост која би се добила извршеном теренском ревизијом.
На основу нашег прегледа утврђено је сљедеће:
1. Странка није испоштовала одредбе члана 8. став 1. Закона о финансирању политичких
странака, на тај начин што је примила забрањене прилоге.Три општинска одбора СНСД:
Пале, Рогатица и Љубиње је током 2005. године бесплатно користило пословни простор,
од којих су два у власништву општине и један у власништву Удружења расељених лица
Пале.
2. Странка није правилно попунила финансијски извјештај.Угодишњем финансијском
извјештају није приказала промет остварен преко девизне благајне у износу од 12.688,58
КМ, чиме је странка прекршила одредбе члана 11. став 3. Закона о финансирању
политичких странака.

На основу нашег прегледа, односно ревизије финансијског извјештаја, осим горњих
напомена под 1. и 2. нисмо запазили ништа значајно што би указало на друге недостаке у
извјештају или финансирању ове политичке странке, те није потребно вршити додатну
ревизију у просторијама странке по члану 14. став 7. 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 и канцеларијску ревизију годишњег
финансијског извјештаја
и додатне финансијске документације Савеза независних
социјалдемократа-СНСД-Милорад Додик за 2005. годину.
Преглед, контрола и канцеларијска ревизија је проведена 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 и контроле
финансијских извјештаја, број: 01-07-1267/05, од 05.05.2005. године.
Због чињенице да није обављена теренска ревизија, постоји велика могућност да поједине
материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Савез независних социјалдемократа
исказао је приходе у износу од 1.278.801,01КМ, чија структура је дата у сљедећој табели:
Ред.бр. Врста прихода
1
2
3
4
5
6
7
8

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:

Учешће у
Ук.прих. %

1.821,00

0,15%

4.859,00
2.157,00
0,00
0,00
0,00
1.250.219,58
19.744,43
1.278.801,01

0,38%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
97,76%
1,54%
100,00%

У годишњем финансијском извјештају Савез независних социјалдемократа исказао је укупне
расходе у узносу од 1.221.664,32 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Савез независних социјалдемократа – СНСД-Милорад Додик
Скраћени назив странке је : СНСД .
СНСД је регистрована 13.05.2002.године, код Основног суда у Бања Луци под бројем Рп-9/02
Сједиште политичке странке је у Бања Луци ,улица Петра Кочића 5.
За заступање странке овлаштени су Милорад Додик, предсједник, Велимир Кунић,
подпресједник, Игор Радојичић, генерални секретар и Сребренка Голић, секретар секретаријата
Главног одбора.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2005. годину је Зорица Михајлова.
Организациону структуру СНСД чине:

3

Главни одбор Бања Лука
2 градска одбора Бања Лука и Мостар
16 регионалних одбора
88 општинских одбора
.3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ
Предмет канцеларијске ревизије је годишњи финансијски извјештај СНСД за 2005. годину и
додатна финансијска документација (Уговори о закупу пословног простора, докази о
власништву над некретнинама, попис имовине, Бруто биланс и Главна књига за Главни одбор,
Изводи са трансакционих рачуна).
Циљ канцеларијске ревизије је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да
установи да ли је СНСД у извјештајном периоду поступао у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле финансијскиг
извјештаја утврди одређена кршења 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.
Обим канцеларијске ревизије финансијских извјештаја СНСД 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 приходе из буџета, прилоге физичких и правних лица, приходе од имовине.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Извршена је ревизија финансијских извјештаја СНСД за 2004. годину и издат ревизијски
извјештај са мишљењем ревизора, налазима и препорукама ревизије. Ревизија финансијских
извјештаја за 2004. годину извршена је почетком 2006. године и коначан ревизијски извјештај
је завршен 17.05.2006. године, након што је политичка странка Централној изборној комисији
поднијела годишњи финансијски извјештај за 2005.годину.
5. НАЛАЗИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ
5.1.НАЛАЗИ
а) На основу обављене канцеларијске ревиз ије годишњег финанс ијског извје штаја
и додатне финанс ијске доку ме нтације (Уговори о за купу пословног простора,
одлуке, изјаве), утврдјено је да је СНСД пре кршила одредбе члана 8. став 1.
Закона о финансирању полит ичких странака. 1
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Државни , ентитетски и кантонални органи, органи општинских и мјесних заједница , јавне
институције, јавна предузећа, хуманитарне организације, предузећа која су по самој својој
дјелатности искључиво непрофитна, вјерске заједнице , као и привредна удружења у
којима уложени јавни капитал износи најмање 25% не могу да финансирају полит ичке
странке.
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-Регионални одбор Источно Сарајево-ОО СНСД Пале има склопљен Уговор о закупу
пословног простора са Удружењем расељених лица Пале из кога није видљиво да постоји
обавеза плаћања закупнине.Обавезе закупца своде се само на плаћање комуналија (електр.
енергија, вода, телефон ).
-РО Источно Сарајево-ОО СНСД Рогатица користи пословни простор у власништву општине
Рогатица.Закључком начелника општине Рогатица број: 01-374-12/04 од 7.12.2004. године,
додијељена је канцеларија у згради бивших друштвено_политичких организација , ОО СНСД
Рогатица.
-Регионални одбор Требиње-ОО СНСД Љубиње.Одлуком начелника општине Љубиње број:
02-374-21/05 од 18.02.2005. године, додијељена је канцеларија општинском одбору СНСД
Љубиње без накнаде.
б) Странка је прекршила одредбе члана 11. став 3. Закона о финансирању политичких
странака 2
-У главној књизи евидентирана девизна благајна Главног одбора –Конто 2260001 са прометом
дуговним и потражним у истом износу од 12688,58 КМ, са стањем благајне 0,00 КМ на дан
31.12.2005. године.Овај промет девизне благајне није никако евидентиран у годишњем
финансијском извјештају за 2005. годину /Образац 2-1.Преглед стања благајне/.
5.2. ПРЕПОРУКЕ :
На основу уочених недостатака Савезу независних социјалдемократа –Милорад Додик се
препоручује :
 Странка треба поступати у складу са одредбама члана 8. став 1, и члана 11. став 3.
Закона о финансирању политичких странака.
Гушић Хасида, шеф Службе
Андан Невенко, ревизор
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До 31.03. наредне године полит ичке странке подносе финансијски извјештај у форми
коју одобри Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. Овај извјештај садржи
податке утврдјене Изборним законом. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
доноси пропис е за проводјење одредби којима се ближе утврдјују садржај, форма, начин и
други детаљи извјештавања.
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