ПРАВИЛНИК
о административним процедурама прегледа, контроле
и ревизије финансијских извјештаја политичких партија

Сарајево, новембар 2008. године

На основу члана 15.2 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08 и 37/08), а у вези са чланом 11. став (5) Закона о финансирању политичких
партија (“Службени гласник БиХ”, број 22/00), Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине је, на 80. сједници, одржаној 13.11.2008 године, донијела
ПРАВИЛНИК
о административним процедурама прегледа, контроле
и ревизије финансијских извјештаја политичких партија

ГЛАВА I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
(Примјена)
Овим Правилником утврђују се процедуре по којима Служба за ревизију финансијског
пословања (у даљњем тексту: Служба за ревизију) врши преглед, контролу и ревизију
финансијских извјештаја политичких партија, у складу са одредбама Закона о финансирању
политичких партија.
Члан 2.
(Обим примјене)
Одредбе овог Правилника односе се на преглед, контролу и ревизију финансијских
извјештаја свих политичких партија, које финансијске извјештаје подносе у складу са
одредбама члана 11. став (2) и став (3) Закона о финансирању политичких партија.
ГЛАВА II. ЗАПРИМАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 3.
(Запримање финансијских извјештаја)
(1) Служба за ревизију врши пријем финансијских извјештаја које су политичке партије
обавезне поднијети Централној изборној комисији Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
Централна изборна комисија БиХ) у складу са одредбама Закона о финансирању политичких
партија, Изборног закона Босне и Херцеговине и на начин прописан Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких партија и Правилником о предизборним
и постизборним финансијским извјештајима политичких партија („Службени гласник БиХ“,
број 61/06).
(2) Служба за ревизију води евиденције о запримљеним финансијским извјештајима и
утврђује сљедеће:
а) да ли су финансијски извјештаји поднесени на обрасцима које је прописала Централна
изборна комисија БиХ;
б) да ли је финансијски извјештај поднесен у законском року;
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ц) да ли је извјештајни период одговарајући и
д) да ли је финансијски извјештај потписан од стране лица овлаштеног за подношење
финансијског извјештаја и да ли на сваком обрасцу постоји отисак печата политичке
партије.
Члан 4.
(Обавјест политичкој партији о недостацима у финансијском извјештају)
Након извршене контроле, а у складу са чланом 3. став (2) овог Правилника, Служба за
ревизију сачињава забиљешке и политичкој партији шаље обавјештење да отклони
недостатке најкасније у року од седам дана од дана пријема обавјештења, у складу са чланом
13. став (3) Закона о финансирању политичких партија.
Члан 5.
(Информисање Централне изборне комисије БиХ о достављеним финансијским
извјештајима политичких партија)
У року од 15 дана од дана истека рока за подношење финансијских извјештаја политичких
партија, Служба за ревизију ће информисати Централну изборну комисију БиХ о томе:
а) које су политичке партије доставиле финансијске извјештаје у законом прописаном
року,
б) које су политичке партије доставиле финансијске извјештаје изван законског рока и
ц) које политичке партије, са евиденције Централне изборне комисије БиХ, уопште нису
поднијеле финансијски извјештај.
ГЛАВА III. АДМИНИСТРАТИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОНТРОЛЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 6.
(Контрола финансијских извјештаја)
Служба за ревизију врши детаљну контролу финансијских извјештаја које политичке партије
достављају у складу са одредбама члана 11. став (2) и став (3) Закона о финансирању
политичких партија и утврђује:
a) да ли је правилно исказан промет и стање новчаних средстaва политичке партије,
b) да ли су пријављени и правилно исказани приходи политичке партије,
c) да ли су правилно исказани расходи политичке партије,
d) да ли су правилно исказане обавезе политичке партије и
e) да ли приходи и расходи исказани по организационим дијеловима партије одговарају
подацима исказаним на нивоу партије.
Члан 7.
(Прибављање додатне финансијске документације политичке партије)
Након извршене контроле финансијских извјештаја у складу са чланом 6. овог Правилника,
Служба за ревизију ће политичким партијама упутити захтјев за достављање додатне
финансијске документације, која је према процјени ревизора неопходна код утврђивања
вјеродостојности података исказаних у финансијским извјештајима политичке партије и да
би се могло утврдити да ли је партија поступала у складу са Изборним законом Босне и
Херцеговине и Законом о финансирању политичких партија.
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Члан 8.
(Прибављање података и доказа из других извора)
(1) Служба за ревизију може прибавити доказе везане за финансирање политичких партија из
других извора (државних институција, јавних установа, јавних предузећа, осталих правних
лица, банака и сл.)
(2) Централна изборна комисија БиХ у складу са својим овлаштењима из члана 13. став (1)
Закона о финансирању политичких партија, може затражити од одређених лица да дају
одговоре у писаној форми или прибавити изјаве свједока како би утврдила да ли је
политичка партија поступала у складу са Законом о финансирању политичких партија и
Изборним законом Босне и Херцеговине.
Члан 9.
( Сачињавање листе партија за ревизију)
(1) Након извршеног детаљног прегледа финансијских извјештаја политичких партија,
додатне финансијске документације политичких партија и евентуално прибављених доказа
из других извора, Служба за ревизију ће у складу са процјеном ревизора, утврдити да ли је,
или није потребна додатна контрола у просторијама партија у складу са чланом 14. став (7)
Закона о финансирању политичких партија и сачинити:
а) листу политичких партија код којих није потребна додатна контрола у просторијама
партија и
б) листу политичких партија код којих је потребно извршити ревизију финансијских
извјештаја у просторијама партија.
(2) Након што утврди листе политичких партија из става (1) овог члана, Служба за ревизију
поступа на сљедећи начин:
а) приступа изради извјештаја о прегледу за партије код којих није потребна додатна
контрола и
б) за партије чији финансијски извјештаји биће предмет ревизије, Служба за ревизију
сачињава план обављања ревизије и о томе извјештава Централну изборну комисију
БиХ.

ГЛАВА IV. ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 10.
(Прелиминарни извјештај о прегледу)
(1) Након што прегледа и оцијени закључке изведене на основу прибављених ревизорских
доказа, ревизор, у року од седам дана од дана завршетка прегледа, припремиће
прелиминарни извјештај о прегледу за оне политичке партије за које не сматра да су
потребни додатни докази који би се прикупили у просторијама партија, како би ревизор
могао изразити мишљење да ли је партија поступала у складу са Законом о финансирању
политичких партија и Изборним законом Босне и Херцеговине.
(2) Прелиминарни извјештај о прегледу са мишљењем ревизора биће достављен политичкој
партији на очитовање.
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Члан 11.
(Очитовање политичке партије на прелиминарни извјештај)
Политичка партија у року од десет дана од дана достављања прелиминарног извјештаја о
прегледу може да се очитује о налазима ревизије, те да у складу са чланом 13. став (3) Закона
о финансирању политичких партија отклони недостатке у извјештају и повреде закона које
су отклоњиве. Партија уз очитовање може доставити и додатне доказе којима оспорава
налазе ревизије из прелиминарног извјештаја о прегледу.
Члан 12.
(Коначан извјештај о прегледу)
(1) Након што се политичка партија очитује о налазима ревизије наведеним у
прелиминарном извјештају о прегледу, ревизор у складу са својом процјеном допуњава и
коригује предходни налаз уколико сматра да су примједбе партије основане, или је партија
доставила додатне доказе и издаје коначан извјештај о прегледу са мишљењем ревизора о
поступању партије у складу са Законом о финансирању политичких партија и Главе 15.
Изборног закона Босне и Херцеговине.
(2) Ревизор може, у случају да партија не достави доказе или су докази недовољни, прије
издавања коначног извјештаја о прегледу прикупити доказе из других извора.
(3) Уколико се у току контроле финансијских извјештаја политичких партија појаве
нејасноће око тумачења одређених законских рјешења из домена Закона о финансирању
политичких партија и Изборног закона Босне и Херцеговине, Служба за ревизију ће од
Централне изборне комисије БиХ затражити званичан став.
(4) У случају да се политичка партија у остављеном року не очитује на налаз ревизије,
прелиминарни извјештај о прегледу постаје коначан извјештај о прегледу финансијских
извјештаја.
(5) У складу са чланом 14. став (3) Закона о финасирању политичких партија ревизор
службено потврђује налаз ревизије.
(6) Служба за ревизију коначне извјештаје о прегледу финансијских извјештаја политичких
партија доставиће на увид Централној изборној комисији БиХ са прегледом неправилности у
финансирању и извјештавању политичких партија.
(7) Коначан извјештај о прегледу финансијских извјештаја политичких партија са потврдом
ревизора доставља се политичкој партији.
ГЛАВА V. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 13.
(План ревизије)
(1) Служба за ревизију на основу листе политичких партија из члана 9. став (2) овог
Правилника код којих је потребно извршити ревизију финансијских извјештаја у
просторијама партија, сачињава план ревизије на терену који садржи: имена особља које ће
извршити ревизију, мјесто обављања ревизије и оквирни временски план обављања ревизије.
(2) План обављања ревизије на терену, Служба за ревизију доставља Централној изборној
комисији БиХ на одобрење.
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Члан 14.
(Обавјештење партијама о намјери обављања ревизије)
О својој намјери да ревизију обави на терену, односно у просторијама партије, Служба за
ревизију обавјестиће односну политичку партију слањем писма најаве. У писму биће
наведени организациони дијелови партије чији ће извјештаји бити предметом ревизије,
датум почетка обављања ревизије, вријеме неопходно за обављање ревизије у просторијама
политичке партије и имена ревизора који ће обављати ревизију.
Члан 15.
(Ревизијски страндарди)
Ревизија биће обављена у складу са Међународним ревизијским страндардима.
Члан 16.
(Прелиминарни извјештај о ревизији)
(1) Након прикупљених ревизијских доказа у складу са чланом 6., 7. и 8. овог Правилника и
прибављених ревизијских доказа на терену, ревизор припремиће и издати прелиминарни
извјештај о ревизији.
(2) Прелиминарни извјештај о ревизији са налазима ревизора доставља се политичкој партији
на очитовање.
Члан 17.
(Очитовање политичке партије на прелиминарни извјештај о ревизији)
(1) Политичка партија у року од десет дана од дана достављања прелиминарног извјештаја о
ревизији може се очитовати о налазима ревизије, те у складу са чланом 13. став (3) Закона о
финансирању политичких партија отклонити недостатке у финансијском извјештају и
повреде закона које су отклоњиве.
(2) Партија уз очитовање такође може доставити и додатне доказе који ревизору нису били
доступни у вријеме обављања ревизије или којима оспорава налазе ревизије наведене у
прелиминарном извјештају о ревизији.
Члан 18.
(Коначан извјештај о ревизији)
(1) Након што се политичка партија очитује о налазима ревизије наведеним у
прелиминарном извјештају, ревизор у складу са својом процјеном допуњава и коригује
предходни налаз уколико сматра да су примједбе партије основане или је партија доставила
додатне доказе и издаје коначан извјештај о ревизији са мишљењем ревизора о поступању
станке у складу са Законом о финансирању политичких партија и Главом 15. Изборног
закона Босне и Херцеговине.
(2) Ревизор може, у случају да партија не достави доказе или су докази недовољни, прије
издавања коначног извјештаја о ревизији прикупити доказе из других извора.
(3) Уколико се у току ревизије финансијских извјештаја политичких партија појаве нејасноће
око тумачења одређених законских рјешења из домена Закона о финансирању политичких
партија и Изборног закона Босне и Херцеговине, Служба за ревизију ће од Централне
изборне комисије БиХ затражити званичан став.
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(4) У случају да се политичка партија у остављеном року не очитује на налаз ревизије,
прелиминарни извјештај о ревизији постаје коначан извјештај о ревизији финансијских
извјештаја.
(5) У складу са чланом 14. став (3) Закона о финасирању политичких партија ревизор
службено потврђује налаз ревизије.
(6) Служба за ревизију коначне извјештаје о ревизији финансијских извјештаја политичких
партија доставиће на увид Централној изборној комисији БиХ са прегледом неправилности у
финансирању и извјештавању политичких партија.
(7) Коначан извјештај о ревизији финансијских извјештаја политичких партија са потврдом
ревизора доставља се политичкој партији.

ГЛАВА VI. УЛОГА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ
Члан 19.
(Информисање Централне изборне комисије БиХ о налазима ревизије)
(1) Служба за ревизију у складу са чланом 15. став (1) Закона о финансирању политичких
партија доставља информацију Централној изборној комисији БиХ о свим неправилностима
које су утврђене прегледом, контролом и ревизијом финансијских извјештаја.
(2) Служба за ревизију информише Централну изборну комисију БиХ уколико политичка
партија ревизорима Службе за ревизију ускрати приступ својим просторијама ради вршења
ревизије финансијских извјештаја у складу са чланом 14. став (7) Закона о финансирању
политичких партија.

ГЛАВА VII. ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРЕГЛЕДУ И ИЗВЈЕШТАЈА О
РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
Члан 20.
(Објављивање извјештаја)
(1) Након што Централна изборна комисија БиХ коначан извјештај о прегледу, односно
извјештај о ревизији финансијских извјештаја политичке партије скупа са службеном
потврдом налаза ревизије од стране ревизора достави политичкој партији, извјештај се даје
на увид јавности путем wеб странице Централне изборне комисије БиХ.
(2) У складу са чланом 14. став (4) Закона о финасирању политичких партија коначан
извјештај о ревизији са службеном потврдом налаза ревизије, објављује се у “Службеном
гласнику БиХ”.
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ГЛАВА VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
(Престанак примјене)
Ступањем на снагу овог Правилника престаје примјена Правилника о административним
процедурама прегледа и контроле финансијских извјештаја политичких партија број:
01-07-1267/05 од 05.05.2005. године и Правилника о утврђивању критерија за одабир
политичких партија чији ће финансијски извјештаји бити предмет прегледа и контроле број:
01-07-1268/05 од 05.05.2005. године.
Члан 22.
(Ступање на снагу и објављивање у службеним гласилима)
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
БиХ”, “Службеним новинама ФБиХ”, “Службеном гласнику РС” и “Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ”.
Број: 01-07-6- 3561/08
Сарајево, 13.11.2008. године

Предсједник
Др. Суад Арнаутовић
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