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На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака („Службени гласник 

БиХ“ број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским извјештајима 
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административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја 

политичких странаka („Службени гласник БиХ“ број 103/08), издајем 
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МИШЉЕЊЕ РEВИЗOРA 

 

Службa зa рeвизиjу финaнсирaњa пoлитичких стрaнaкa je извршилa прeглeд годишњег 

финaнсиjскoг извjeштaja Партије демократског прогреса зa 2019. гoдину. 

 

Рукoвoдствo пoлитичкe стрaнкe je oдгoвoрнo зa финaнсиjскe извjeштaje, пoступaњe стрaнкe у 

склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa. 

 

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.  

 

 

Прегледом гoдишњeг финaнсиjскoг извjeштaja зa 2019. гoдину, утврђeнo je дa je Партија 

демократског прогреса прeкршила oдрeдбe члана 4. став (1), члана 5. стaв (4), члана 8. став 

(1), члaнa 11. став (1) и члaнa 12. став (1), (4) и (5) Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких 

стрaнaкa.  

 

На основу нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње 

напомене, 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. 
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1. УВОД 

 

Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију) је 

извршила преглед годишњег финансијског извјештаја Партије демократског прогреса зa 2019. 

годину.  
 

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 коригованог годишњег финансијског извјештаја, Партија демократског 

прогреса сe финaнсирaла из сљeдeћих извoрa1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У коригованом годишњем финансијском извјештају странка је исказала расходе у укупнoм 

изнoсу oд 510.952,76 КМ.  

 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  
 

Нaзив пoлитичкe стрaнкe: Партија демократског прогреса. Скрaћeни нaзив стрaнкe: ПДП. 
 

Партија демократског прогреса Републике Српске уписaнa је у рeгистaр кoд Основног судa у 

Бањој Луци, рjeшeњeм брoj: Рп-6/99 oд 01.10.1999. гoдинe. Рjeшeњeм брoj: Рп-14/02 oд 

27.09.2007. гoдинe уписана је промјена лица овлаштеног за заступање и промијењен је назив и 

сједиште политичке странке. Рjeшeњeм брoj: Рп-14/02 oд 17.05.2016. гoдинe уписана је промјена 

лица овлаштеног за заступање и прeдстављaњe политичке странке. 

 

Сjeдиштe пoлитичкe стрaнкe je у Бањој Луци, ул. I Крajишкoг кoрпусa 130.  
 

Лицe oвлaштeнo зa зaступaњe стрaнкe за 2019. годину je Бранислав Бореновић, прeдсjeдник.  

Лицe  oвлaштeнo зa пoднoшeњe финaнсиjских извjeштaja зa 2019. гoдину je Рaдa Стaнић.    
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину, oргaнизaциoну структуру  

Партије демократског прогреса чинe:  

 

- Главни oдбoр,    

- 6 градских одбора и 

                                           
1 Кориговани финансијски извјештај странка је доставила дана 30.08.2021. године. 

Р/Б Извoри финaнсирaњa 
Износ  

(КМ) 

Структурa 

 (%) 

1. Члaнaринa 39.865,24 4,81 

2. Прилoзи физичких лицa ( 3-a ) 36.524,00 4,41 

3. Прилoзи прaвних лицa ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Прихoди oд имoвинe ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Прихoди oд дoбити прeдузeћa у 

влaсништву пoлитичкe  стрaнкe ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Прихoди oд пoклoнa ( 3-e ) 0,00 0,00 

7. Прихoди из буџeтa ( 3-ф ) 666.933,89 80,41 

8. Прихoди oд прoпaгaндe ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни прихoди (1-8) 743.323,13 89,63 

II Oстaли прихoди и другo 85.996,38 10,37 

          Извoри финaнсирaњa (I+II) 829.319,51 100,00 
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- 56 oпштинских oдбoрa. 

 

3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА  

 

Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Партије демократског 

прогреса зa 2019. гoдину. 

 

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. Уколико ревизор на бази контроле финансијског извјештаја 

утврди одређена кршења наведеног 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 прегледа и контроле финансијских извјештаја Партије демократског прогреса 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.  

 

4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ 

 

Службa зa рeвизиjу oбaвилa je рeвизиjу и прeглeд финaнсиjских извjeштaja Партије демократског 

прогреса у пeриoду oд 2004. дo 2018. гoдинe, нaкoн чeгa су издaти извjeштajи o рeвизиjи, oднoснo 

извjeштajи o прeглeду сa нaлaзимa рeвизиje, мишљeњeм рeвизoрa и прeпoрукaмa стрaнци.  

Након обављене ревизије гoдишњeг финaнсиjскoг извjeштaja зa 2018. гoдину издат је извјештај о 

прегледу са мишљењем ревизора, налазима и препорукама странци: дa финaнсиjскa срeдствa 

oсигурaнa зa финaнсирaњe пoлитичкe стрaнкe кoристи искључивo зa oствaривaњe циљeвa 

утврђeних свojим прoгрaмoм и стaтутoм, дa води евиденцијe о примљeним прилoзимa, дa сe нe 

финaнсирa из зaбрaњeних извoрa, дa пoслoвнe књигe вoди у склaду сa рaчунoвoдствeним 

прoписимa, oднoснo дa вoди прaвилнe eвидeнциje o прихoдимa, рaсхoдимa и oбaвeзaмa,  и дa 

финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ попуњава у складу са 

Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.  
 

 

Нeрeaлизoвaнe прeпoрукe: 

Нa oснoву уoчeних нeдoстaтaкa у гoдишњeм финaнсиjскoм извjeштajу зa 2019. гoдину, утврђeнo 

je дa Партијa демократског прогреса ниje испoштoвaлa свe прeпoрукe. 

 

5. НАЛАЗИ И ПРEПOРУКE РEВИЗИJE 

 

5.1 НAЛAЗИ 

 

a)  Пaртиja дeмoкрaтскoг прoгрeсa прекршила је oдрeдбе члaнa 4. стaв (1)2 Зaкoнa o 

финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa. 

 

Партија демократског прогреса је доставила Приједлог Финансијског плана за 2019. годину од 

21.01.2019. године, на коме је наведено да је усвојен 22.01.2019. године. Наведеним планом 

политичка странка је предвидјела трошкове у износу од 241.000,00 КМ и исплату обавеза 

према добављачима у износу од 380.000,00 КМ, што укупно износи 621.000,00 КМ.  
 

                                           
2 У склaду сa oдрeдбoм из члaнa 4. стaв (1) Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa, стрaнкa финaнсиjскa 

срeдствa из члaнa 3. стaв (1) oвoг Зaкoнa мoжe кoристити искључивo зa oствaривaњe циљeвa утврђeних свojим 

прoгрaмoм и стaтутoм. 
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Странка није сачинила програм утрошка средства, којим се прецизно планира утрошак 

средства по врстама трошкова и предвидјела је исплате обавеза према добављачима по основу 

обавеза које су настале и евидентиране у ранијем периоду када су странци пружене услуге или 

извршене набавке, те тиме не могу представљати трошак 2019. године.  
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да је 

Партија демократског прогреса остварила трошкове у износу од 131.173,19 КМ, које није 

предвидјела својим финансијским планом, односно програмом утрошка, док је планиране 

трошкове прекорачила за износ од  140.734,07 КМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

(1) Својим финансијским планом политичка странка није предвидјела трошкове, које је 

остварила у сљедећим износима: трошкове дневница и путне трошкове у износу од 

49.511,40 КМ, трошкове уговора о дјелу у износу од 29.825,41 КМ, трошкове 

непроизводних услуга у износу од 15.641,46 КМ, остале расходе у износу од 13.128,53 

КМ, остале нематеријалне трошкове у износу од 7.021,27 КМ, издатке за чланарине у 

износу од 3.309,26 КМ, трошкове превоза у износу од 2.287,00 КМ, трошкове закупа 

возила у износу од 7.090,70 КМ, трошкове стручних публикација, часописа и дневних 

новина у износу 773,99 КМ, трошкове камата у износу од 994,40 КМ, трошкове 

адвокатских услуга и судски трошкови у износу од 742,00 КМ, трошкове одржавања 

опреме у износу од 714,87 КМ и трошкове ситног инвентара и ауто гума у износу од 

132,90 КМ.  
 

(2) Партија демократског прогреса је прекорачила износе планираних трошкова:  
 

- Трошкове бруто плата, које је планирала у износу од 93.000,00 КМ, остварила је у износу 

од 156.925,80 КМ, што је за 63.925,80 КМ више од планираног износа. 
 

- Трошкове репрезентације, странка је планирала у износу од 25.000,00 КМ, а исте је 

остварила у износу од 67.617,40 КМ, што је за 42.617,40 КМ више од планираног износа. 
 

-  Странка је планирала трошкове закупа у износу од 30.000,00 КМ, а исте је остварила у 

износу од 46.297,00 КМ, што је за 16.297,00 КМ више од планираног износа.  
 

-  Трошкове пореза и других обавеза, странка је планирала у износу од 5.000,00 КМ, а исте 

је остварила у износу од 6.544,22 КМ, што је за 1.544,22 КМ више од планираног износа. 
 

- Трошкове телефона и птт услуга странка је планирала у износу од 20.000,00 КМ, а исте је 

остварила у износу од 30.975,37 КМ, чиме је исте прекорачила за износ од 10.975,37 КМ. 
 

- Партија демократског прогреса планирала је режијске трошкове у износу од 7.000,00 КМ, 

а остварила је ове трошкове у износу од 12.674,28 КМ, што је за 5.674,28 КМ више од 

планираних трошкова.  
 

На основу наведеног утврђено је да је Партија демократског прогреса прекршила одредбе 

члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка, јер није адекватно планирала 

своје трошкове, а већи дио трошкова је остварила мимо утврђеног финансијског плана, 

односно програма утрошка за 2019. годину.    

 

b) Партија демократског прогреса прекршила је одредбе члана 5. став (4)3 Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Партија демократског прогреса у пословним књигама и финансијском извјештају није исказала 

неновчану донацију по основу бесплатног кориштења пословног простора у власништву 

Општине Сребреница, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 

 

                                           
3 Политичке партије дужне су да воде евиденцију о пријему чланарина и добровољних прилога, те да издају потврде 

о пријему чланарина и добровољних прилога.  
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Увидом у акт Општине Сребреница, број: 01-014-341/20 од 02.06.2020. године, утврђено је да 

је ОО ПДП Сребреница, током 2019. године користио пословни простор површине 13,68 м2 у 

власништву Општине Сребреница без накнаде. 

 

Политичка странка је кориштењем пословног простора у власништву општине, без плаћања 

закупнине, примила неновчану донацију, коју је имала обавезу да евидентира у пословним 

књигама за 2019. годину и искаже у годишњем финансијском извјештају.  

 

c) Партија демократског прогреса прекршила је одредбе члана 8. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака.   
 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја, додатне документације и увидом у извјештај 

комисије за усклађивање књиговодственог са стварним стањем потраживања и обавеза, са 

табеларним прегледом финансијских обавеза на дан 20.12.2019. године, који је доставила 

странка, утврђено је да је Партија демократског прогреса отписала обавезе према општинама, 

градовима, јавним установама, јавним предузећима и удружењима, у укупном износу од 

13.321,28 КМ, те тиме остварила прилоге који су чланом 8. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака забрањени политичким странкама. 
 

-  Политичка странка је током 2019. године отписала обавеза према општинама Брод,  

Кнежево и Шамац и граду Добој, у укупном износу од 3.522,91 КМ, чиме је остварила 

донације у наведеном износу. Прегледом финансијске документације, утврђено је да је 

странка отписала обавезе према Општини Брод у износу од 565,00 КМ, Граду Добој у 

износу од  237,91 КМ,  Општини Кнежево у износу од 1.220,00 КМ и Општини Шамац у 

износу од 1.500,00 КМ. 
 

-  Партија демократског прогреса је отписом обавеза према јавним установама, у укупном 

износу од 5.828,50 КМ, и то према: ЈУ „Радио Нови Град“ у износу од 561,00 КМ, ЈУ 

Позориште „Приједор“ у износу од 400,00 КМ, ЈУ „Центар за културу“ Градишка у износу 

од 390,00 КМ, ЈУ „Центар за културу“ Прњавор у износу од 500,00 КМ, ЈУ Дом културе 

„Никола Коношар“ Шипово у износу од 150,00 КМ, ЈУ „Центар за културу“ Челинац у 

износу од 150,00 КМ, ЈУ „Центар за културу“ Власеница у износу од 400,00 КМ, ЈУ 

„Спортски центар“ Модрича у износу од 234,00 КМ, ЈУ „Радио Брод“ у износу од 194,00 

КМ, ЈУ „Радио Соколац“ у износу од 100,00 КМ и ЈУ Спортски рекреативни центар 

„Славија“ Источно Ново Сарајево у износу од 2.749,50 КМ, остварила забрањене прилоге 

чиме је прекршила одредбе члана 8. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 
 

-  Странка је остварила забрањене прилоге и по основу отписа обавеза према јавним 

предузећима у укупном износу од 3.691,04 КМ, и то према: ЈП „Градска топлана“ Бијељина 

у износу од 975,67 КМ, ЈП „Водовод“ а.д. Бијељина у износу од 1.712,79 КМ, ЈП „Водовод и 

канализација“ а.д.  Власеница у износу од 200,00 КМ, ЈП „Електродистрибуција“ Шековићи 

у износу од 207,96 КМ, ЈП „Инфо центар“ Соколац у износу од 567,60 КМ, ЈП „Романијски 

божур“ а.д. Соколац у износу од 7,02 КМ и ЈП „Инфо центар“ Рудо у износу од 20,00 КМ, 

чиме је прекршила одредбе члана 8. став (1) тачка Закона о финансирању политичких 

странака. 
 

-  Такође, утврђено је да је странка остварила забрањене прилоге по основу отписа обавеза 

према удружењима у укупном износу од 278,83 КМ, и то: „Удружењу пензионера“ 

Дервента у износу од 89,80 КМ, „Удружењу Подршка“ из Дервенте у износу од 105,00 КМ, 

удружењу „Просвјета СПКД“ у износу од 50,03 КМ и Заједници етажних власника 

„Јахорина“ Приједор у износу од 34,00 КМ.  

 

Све наведене донације Партија демократског прогреса је у годишњем финансијском 

извјештају исказала као остале приходе. 
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d) Партија демократског прогреса прекршила је одредбе члана 11. став (1)4 и члана 12. став 

(1)5, (4)6 и (5)7 Закона о финансирању политичких странака.         

                                                 

Прегледом годишњег финансијског извјештаја утврђено је да Партија демократског прогреса 

није пословне књиге водила у складу са рачуноводственим прописима, није успоставила 

потпуне евиденције о својим приходима, расходима и обавезама, није извршила правилну 

класификацију прихода, није доставила сву тражену додатну документацију, нити је годишњи 

финансијски извјештај попунила у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака-у даљем тексту: Правилник, чиме су 

прекршене одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1), (4) и (5) Закона о финансирању 

политичких странака.  
 

(1) Партија демократског прогреса, супротно рачуноводственим прописима, у пословним 

књигама није успоставила потпуне евиденције о својим приходима и у годишњем 

финансијском извјештају није исказала тачне податке, чиме је прекршила одредбе члана 

13., 14., 15, 18. и 19. Правилника. 
 

Износ од 85.996,38 КМ који је Партија демократског прогреса у годишњем финансијском 

извјештају исказала као остале приходе, чине донације остварене отписом обавеза у 

укупном износу од  66.600,15 КМ према три општине и једном граду, у износу од 3.522,91 

КМ, према јавним институцијама у износу од 5.828,50 КМ, према јавним предузећима у 

износу од 3.691,04 КМ, према добављачима - правним лицима у износу од 34.198,67 КМ, 

према физичким лицима у износу од 19.080,00 КМ и према удружењима у износу од 

278,83 КМ, док остали приходи износе 19.396,23 КМ. 
 

Увидом у финансијску документацију утврђено је да је Партија демократског прогреса 

остварила остале приходе у износу од од 19.396,23 КМ, и то по основу рефундације 

боловања раднице Жељке Вукоман у износу од 15.641,04 КМ8 и по основу враћених и 

сторнираних чланарина, које су за 2018. годину плаћене удружењу партија „European 

People, s Party“ (EPP) у износу од 3.755,19 КМ9. 

На основу свега наведеног, утврђено је да је Партија демократског прогреса остварила 

остале приходе у укупном износу од 19.396,23 КМ, док се приходи у износу од 66.600,15 

КМ односе на неновчане донације правних лица у износу од 47.512,15 КМ, од којих су 

забрањене донације у износу од 13.321,28 КМ као што је наведено у налазу из тачке ц), и 

неновчане донације физичких лица у износу од 19.080,00 КМ по основу закупа пословних 

простора.  
 

(2) Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала тачне податке о својим 

расходима, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 
 

-  Партија демократског прогреса у годишњем финансијском није исказала трошкове закупа 

пословних простора за: ОО ПДП Кнежево и ОО ПДП Дервента.  

 

 

                                           
4 Политичка странка дужна је водити пословне књиге и подносити финансијске извјештаје на начин који је утврђен 

законом и другим прописима у складу са законом. 
5 Политичка странка води евиденцију о својим приходима и расходима. 
6 До 31.03. наредне године политичка странка подноси финансијски извјештај у форми коју одобри Централна 

изборна комисија БиХ. 
7 Сва лица која су дужна да поднесу извјештај морају да поднесу и додатне извјештаје које Централна изборна 

комисија затражи. 
8 Аналитичка картица конта 2235 - потраживање од фондова по основу рефундације зарада и накнада зарада. 
9 Аналитичка картица партнера „EPP“. 
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На основу уговора о закупу закљученим са Општином Кнежево, број: 02.1-374-6/16 од 

06.06.2016. године, утврђено је да су трошкови закупа ОО ПДП Кнежево износили 360,00 

КМ. 
 

Увидом у рачун број: 02-374-13/19 од 17.12.2019, од Општине Дервента, утврђено је да је 

странка 2019. године остварила трошкове закупа у износу од 688,00 КМ које је 

евидентирала у пословним књигама за 2020. годину.  
 

-  Партија демократског прогреса је у годишњем финансијском извјештају исказала веће 

трошкове закупа пословног простора за ОО  ПДП Козарска Дубица за 739,32 КМ. 
 

Увидом у рачун број: 37/2019 од 20.05.2019. године, од Општине Козарска Дубица, 

утврђено је да је странка 2019. године остварила трошкове закупа за пет мјесеци у износу од 

1.848,30 КМ, док се износ од 739,32 КМ односи на мјесец новембар и децембар 2018. 

године.  
 

На основу овога утврђено је да је странка трошкове закупа за два пословна простора 

евидентирала у моменту плаћања, а не у моменту када је извршена услуга. 
 

(3) У пословним књигама и годишњем финансијском извјештају странка није евидентирала 

неновчану донацију, нити трошак закупнине пословног простора који је користила у 2019. 

години у Општини Сребреница, чиме је прекршила одредбе члана 13., 18., 21. и 22. 

Правилника.  
 

(4) Прегледом финансијске документације политичке странке, утврђени су недостаци код рачуна 

добављача, који су књиговодствене исправе о насталим пословним догађајима. У складу са 

рачуноводственим прописима, књиговодствена исправа мора бити потпуна, истинита, 

рачунски тачна и уредна, сачињена тако да омогућава потпун увид у вјеродостојност 

документа. Садржај књиговодствене исправе мора недвојбено и вјеродостојно показивати 

врсту и обим настале промјене (куповина, количина, цијена, укупан износ), карактер 

пословне промјене у књиговодствено-техничком смислу, техничка обиљежја и сл. 
 

Рачуни на основу којих је политичка странка евидентирала и платила трошкове пропаганде, 

не представљају исправне и вјеродостојне књиговодствене исправе. 
 

Увидом у рачуне правног лица: „Астра медиа“ д.о.о. Бијељина, у укупном износу од 2.632,50 

КМ, утврђено је да поменути рачуни нису потписани од стране корисника услуга, нити је 

потврђен пријем промотивног материјала.  
 

(5) Партија демократског прогреса није у обрасцу 5 (обавезе политичке странке) годишњег 

финансијског извјештаја исказала тачне податке о својим обавезама на дан 31.12.2019. 

године, чиме су прекршене одредбе члана 24. Правилника.  
 

Странка је у обрасцу 5.2 (остале обавезе) коригованог годишњег финансијског извјештаја 

обавезе према добављачима у износу од 261.505,70 КМ и обавезе по основу пореза, 

доприноса и камата у износу од 15.624,02 КМ, што укупно износи 277.129,72 КМ, навела да 

су настале 01.01.2019. године. 

 

Увидом у пословне књиге странке, утврђено је да су обавезе према добављачима у износу од 

176.863,40 КМ настале у годинама које су претходиле извјештајној 2019. години. 
 

(6) Дана 19.08.2020. године, Централна изборна комисија БиХ је Партији демократског прогреса 

упутила Захтјев за достављање додатне документације за 2019. годину, којим је од странке 

тражено да достави: Бруто биланс странке на дан 31.12.2019. године, Главну књигу са 

комплетним аналитичким евиденцијама странке за период 01.01.- 31.12.2019. године, копију 

издатих потврда о примљеним прилозима од физичких лица који су исказани на обрасцу 3-а, 

дневник благајне, одлуку о чланаринама, уговоре о позајмицама, копију рачуна за трошкове 
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пропаганде, документацију о кориш``тењу пословних простора у 2019. години (доказ о 

власништву над некретнинама, уговор о закупу, одлуку или изјаву), комплетну 

документацију везану за остале приходе, копију извода са трансакцијских рачуна број: 

5620990000062962 и 5620998146396017 код НЛБ банке ад Бања Лука за период 01.01.-

31.12.2019. године и изводе отворених ставки на дан 31.12.2019. године за сљедеће 

добављаче: „Десинг штампарија“ д.о.о. Бања Лука, „Инфо медија прес“ д.о.о. Бања Лука, 

„Макопринт“ д.о.о. Бања Лука, „Параметар“ д.о.о. Сарајево, „Астра медиа“ д.о.о. Бијељина, 

„Тримикс“ д.о.о. Бијељина, Град Добој, Општина Фоча и „Десигн штампарија“ д.о.о. Котор 

Варош. 
 

На захтјев Централне изборне комисије БиХ странка није доставила изводе отворених 

ставки, за сљедеће добављаче: „Десинг штампарија“ д.о.о. Бања Лука, „Инфо медија прес“ 

д.о.о. Бања Лука, Град Добој и Општина Фоча, чиме је прекршила одребе члана 12. став (5) 

Закона о финансирању политичких странака.  
 

На основу свега наведеног, утврђено је да странка није извршила усаглашавање својих 

обавеза са свим добављачима како је прописано чланом 18. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске (Службени гласник РС, број: 94/ 15 и 78/20). 
 

5.2. ПРЕПОРУКЕ 
 

Препоручује се Партији демократског прогреса да се придржава одредаба Закона о 

финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се 

препоручује: 
 

 да сваке године доноси прецизан и јасан програм утрошка средства и да финансијска 

средства осигурана за финансирање политичке странке користити искључиво за 

остваривање циљева утврђених својим програмом и статутом, 
 

 да води евиденције о примљеним прилозима, без обзира на који их начин оствари, 
 

 да се не финансира из забрањених извора, 
 

 да пословне књиге води у складу са рачуноводственим прописима, односно да води 

правилне евиденције о приходима, расходима и обавезама,   
 

 да изврши усаглашавања обавеза са свим добављачима, 
 

 да обрати пажњу на исправност и вјеродостојност књиговодствених исправа, 
 

 да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ попуњава 

у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака и  
 

 да доставља сву тражену документацију коју затражи Централна изборна комисија 

БиХ. 
 

KOMENTAR 

У остављеном року, Партија демократског прогреса се очитовала на Прелиминарни извјештај о 

прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину. Странка је у складу са одредбама из 

члана 14. став (3) Закона о финансирању политичких странака добровољно отклонила неке од 

недостатака. Уз очитовање, странка је доставила кориговане обрасце 3, 4, 4.1, 5 и 5.2 годишњег 

финансијског извјештаја, аналитичке картице добављача и уговоре о закупу пословних простора 

са појашњењима, те је тиме Служба за ревизију на основу истих, као и аргументованих 

примједби дјелимично кориговала налазе ревизије из Прелиминарног извјештаја.  
 

Помоћник ревизора                                                                         Шеф Службе за ревизију, ревизор  
 

Мр сц. Горан Цицовић                                                                              Мр сц. Хасида Гушић 


