
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

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ 

РАДНИЧКО-КОМУНИСТИЧКЕ  ПАРТИЈЕ БИХ

Број: 09-07-6-1181/07
Сарајево, 24. април 2008. године
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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 
Радничко-комунистичке партије БиХ за 2006. годину.

Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у  складу  са 
Законом о финансирању  политичких странака 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 и примјену  аналитичких процедура на подацима из 
финансијских извјештаја, па према томе не обезбјеђују поузданост која би се добила 
извршеном теренском ревизијом. 

Након што је Радничко-комунистичка партија БиХ добровољно отклонила недостатке у 
финансијском извјештају за 2006. годину, нисмо запазили ништа значајно што би указало 
на недостатке у извјештају или финансирању ове политичке странке супротно одредбама 
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 Радничко-комунистичке партије БиХ за 2006. 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 Радничко-комунистичке партије БиХ је 

исказала приходе у  износу од 
5.382,00 КМ, чија структура 
је дата у сљедећој табели:

У годишњем финансијском извјештају  Радничко-комунистичка партија БиХ је исказала укупне 
расходе у износу 3.365,00 КМ.

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ 

Назив политичке странке: Радничко-комунистичка партија БиХ. Скраћени назив странке је 
РКП БиХ.

Ред.
бр. Врста прихода Износ у КМ

Учешће у 
ук.прих. %

1Чланарина 1.491 2770%
2Прилози физичких лица 3.880 7209%
3Прилози правних лица 0 0%
4Приходи од имовине 1100 20%
5Приходи од пр.лица 0 0%
6Приходи од поклона 0 0%
7Приходи из буџета 0 0%
Остали приходи 0 0%

 Укупни приходи: 5.382 10000%
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Политичка странка је регистрована 26.06.2000. године у Основном суду у Бијељини, број уписа 
ФИ-447/00.
Сједиште политичке странке је у Бијељини, Лазе Костића 267.
Лица овлаштена за заступање странке: Горан Марковић, предсједник,
                                                                   Никола Радовановић, члан Главног одбора.
Лице  овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2006. годину је Рајко Николић.   
Према подацима из финансијског извјештаја РКП БиХ има само главни одбор.

3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ

Предмет канцеларијске  ревизије  је годишњи финансијски извјештај Радничко-комунистичке 
партије БиХ за 2006. годину.

Циљ канцеларијске ревизије  је да ревизор  на бази финансијског извјештаја покуша да 
установи да ли је РКП БиХ 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 канцеларијске ревизије финансијских извјештаја РКП БиХ обухвата контролу и 
провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености података које је странка 
исказала у финансијском извјештају са одредбама Закона о финансирању политичких странака. 

4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ

Извршен је преглед годишњег финансијског извјештаја Радничко-комунистичке партије БиХ за 
2005. годину  и издат извјештај о прегледу  са мишљењем у  коме је наведено да је странка 
поступала у складу са Законом о финансирању политичких странака.
Извјештај о прегледу  је странци достављен након што је политичка странка Централној 
изборној комисији БиХ поднијела годишњи финансијски извјештај за 2006. годину. 

5. НАЛАЗИ 

На основу нашег прегледа, односно ревизије финансијског извјештаја, нисмо утврдили ништа 
значајно што би указало на недостатке у  извјештају  или финансирању ове политичке странке 
супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака.

КОМЕНТАР:
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Радничко-комунистичка партија БиХ је у  остављеном року доставила одговор  на 
Прелиминарни извјештај о прегледу  годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину. Уз 
одговор  је достављен и  исправљени и допуњени годишњи финансијски извјештај за 2006. 
годину чиме је Радничко-комунистичка партија БиХ добровољно отклонила недостатке који су 
наведени у  Прелиминарном извјештају  о прегледу  годишњег финансијског извјештаја за 2006. 
годину. 

Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију 

Сања Чабрило, ревизор


