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
1.1. Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је ревизију годишњег финансијског извјештаја за 2005. годину
Српске радикалне странке Реублике Српске. Ревизија је испитивала примјену Закона о
финансирању политичких странака, од стране СРС РС.
1.2. Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са
законима и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили.
1.3. Ревизију смо обавили у складу са ревизијским стандардима. Ови стандарди захтијевају да
ревизију планирамо и извршимо на начин да прикупимо довољно доказа који нам, у
разумној мјери, пружају гаранције да је странка поступала у складу са Законом о
финансирању политичких странака.
1.4. Ревизија је на основу узорака испитивала значајне трансакције које потврђују износе у
финансијским извјештајима, оцјену рачуноводствених начела приликом састављања
финансијских извјештаја, усаглашеност са Законом о финансирању политичких странака.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили пружа разумну основу за изражавање нашег
мишљења.
Утврдили смо да Српска радикална странка Републике Српске у извјештајном периоду
није поступила у складу са одредбама члана 11. става 3. Закона о финансирању
политичких странака.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештаји указују да
је Српска радикална странка Републике Српске у 2005. години поступала у складу са
Законом о финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ је извршила
ревизију годишњег финансијског извјештаја Српске радикалне странке Републике Српске за
2005. годину.
Ревизија је предузета у складу са чланом 14. став 1. Закона о финансирању политичких
странака и чланом 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака.
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.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2005. годину Српска радикална
странка Републике Српске је исказала укупне приходе у износу од 73.534,35 КМ, чија
структура је дата у сљедећој табели:
Ред.бр.

Врста прихода

Износ у КМ

Учешће у
Ук.прих.

1 Чланарина

0,00

0,00%

2 Прилози физичких лица

0,00

0,00%

3 Прилози правних лица

0,00

0,00%

4 Приходи од имовине

0,00

0,00%

5 Приходи од правних лица

0,00

0,00%

6 Приходи од поклона

0,00

0,00%

73.388,12

99,80%

146,23

0,20%

73.534,35

100,00%

7 Приходи из буџета
8 Остали приходи

Укупни приходи:

У периоду 01.01.-31.12.2005.године СРС РС је остварила укупне расходе у износу од 54.380,66
КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Српска радикална странка Републике Српске. Скраћени назив
странке је СРС РС.
Политичка странка је регистрована 05.04.1993. године у Основном суду у Бањалуци, под
бројем Р-I-1/93.
Сједиште политичке странке је у Бањој Луци, ул. Видовданска бр. 53
Лица овлаштена за заступање странке: Миланко Михајлица, предсједник странке,
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2005. годину је Милијана Дакић.
Организациону структуру СРС РС чине:
- Главни одбор
- 8 окружних одбора
- 42 општинска одбора
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3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије су годишњи финансијски извјештај СРС РС за 2005. годину и то сљедећих
организационих дијелова:
 Главни одбор СРС РС у Бања Луци,
 Општински одбор СРС РС Приједор,
 Општински одбор СРС РС Нови Град.
Циљ ревизије је да ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је СРС РС у
извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о финансирању политичких
странака.
Обим ревизије финансијских извјештаја СРС РС обухвата утврђивање усклађености
финансијских трансакција политичке странке 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 и приходе од
имовине.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Ревизија финансијских извјештаја СРС РС обавља се први пут.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
Српска радикална странка је прекршила
политичких странака.1

члан 11. став 3. Закона о финансирању

У годишњем финансијском извјештају за 2005. годину подаци који се односе на обавезе
политичке странке нису попуњени у складу са Правилником о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака.
-

На обрасцу 5 финансијског извјештаја исказана су укупна дуговања према физичким
лицима у износу од 19.293,00 КМ и правним лицима у износу од 1.951,94 КМ, а нису
наведена имена физичких лица, називи правних лица нити рокови доспјећа обавеза за
плаћање.Такође странка ни у својим пословним књигама нема евиденције о
појединачним обавезама.

5.2. П Р Е П О Р У К Е :
На основу уочених недостатака Српској радикалној странци РС се препоручује:
 да поступа у складу са одредбама члана
политичких странака;

11. став 3. Закона о финансирању

 странка треба у што краћем року утврдити стварно стање својих обавеза, и
утврдити идентитет физичких и правних лица према којима странка има обавезе.

1

Политичка странка је обавезна да Централној изборној комисији Босне и Херцеговине подноси
финансијске извјештаје на обрасцима које је одобрила Централна изборна комисија БиХ.
4

КОМЕНТАР
У остављеном року Српска радикална странка Републике Српске очитовала се дописом број:
48/07 од 30.04.2007. године на Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег финансијског
извјештаја Српске радикалне странке Републике Српске за 2005. годину.
У очитовању је наведено да странка не располаже документацијом из које би се могла
утврдити структура обавеза према физичким и правним лицима. Такође наводи да се до сада
нити једно физичко лице није појавило са захтјевом странци за наплату дуга.
Српска радикална странка РС даље наводи да ће предузети потребне мјере да проведе
препоруке из Прелиминарног извјештаја о ревизији годишнјег финансијског извјештаја за
2005.годину.

Хасида Гушић, шеф Службе
Андан Невенко, ревизор
Семин Рамовић, помоћник ревизора
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