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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА 

 

 

Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине извршила је ревизију годишњег финансијског извјештаја Српске радикалне 

странке Републике Српске за 2007. годину.  

 

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. 

 

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.  

 

Ревизија је на основу узорака испитивала значајне трансакције које потврђују износе у 

финансијским извјештајима, оцјену рачуноводствених начела приликом састављања 

финансијских извјештаја и поступање у складу са одредбама Закона 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 поступала  у складу са одредбама члана 6., члана 8. став (1) и члана 11. став (1) и (3)   

Закона о финансирању политичких странака.  

 

Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештаји указују да 

је Српска радикална странка Републике Српске  поступала у 2007. години у складу са 

Законом 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 ревизију годишњег финансијског извјештаја Српске 

радикалне странке Републике Српске  за 2007. 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  („Службени гласник БиХ“ број 61/06) и чланом 2. Правилника о административним 

процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака 

(„Службени гласник БиХ“ број 103/08). 

 

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 Српска радикална странка Републике 

Српске  је  исказала  приходе у износу од 232.000,27 KM , чија структура је дата у сљедећој 

табели: 

             

Ред.бр. Врста прихода Износ у КМ 

Учешће у 

укупном 

приходу % 

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 пр.лица  0,00 0,00% 

6 Приходи од поклона 0,00 0,00% 

7 Приходи из буџета  232.000,27 100,00% 

 Укупни приходи: 232.000,27 100,00% 

 

У годишњем финансијском извјештају Српска радикална странка Републике Српске је 

исказала  укупне расходе у износу од 125.665,50 КМ. 

 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  

 

Назив политичке странке: Српска радикална странка Републике Српске. Скраћени назив 

странке је СРС РС. 

 

Политичка странка Српска радикална странка Републике Српске  је регистрована 05.04.1993. 

године  код Основног суда Бања Лука,  рјешењем бр: Р-И-1/93.  

 

 

Сједиште политичке странке је у Бања Луци,  ул. Видовданска бр.53  
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За заступање странке овлаштен је Миланко Михајлица, предсједник странке.  

Особа овлаштена за подношење финансијских извјештаја за 2007. годину је Милијана Дакић. 

  

Према подацима странке организациону структуру  СРС РС чине: 

- Сједиште СРС РС Бања Лука и 

- 40 општинских одбора СРС РС.
1
  

      

3. ОПИС  РЕВИЗИЈЕ 

 

Предмет  ревизије је годишњи финансијски извјештај СРС РС за 2007. годину, и то сљедећих 

организационих дјелова: 

- Сједиште СРС Бања Лука, 

- Општински одбор СРС Нови Град, 

- Општински одбор СРС Прњавор и 

- Општински одбор СРС Зворник.. 

 

Циљ  ревизије је да се прикупи довољно релевантних доказа како би се могло изразити 

мишљење о томе да ли је СРС РС у извјештајном периоду поступала  у складу са одредбама 

Закона о финансирању политичких странака.  

 

Обим ревизије финансијског  извјештаја СРС РС 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 начин трошења средстава, са посебним нагласком на приходе из  

буџета.      

 

 

4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И  РЕВИЗИЈЕ 

 

Извршена је ревизија  годишњег финансијског извјештаја СРС РС за 2005. годину и издат 

извјештај о ревизији са мишљењем  да је странка поступала супротно одредбама члана 11. став 

(3) Закона о финансирању политичких странака. 

Служба за ревизију је обавила преглед годишњег финансијског извјештаја СРС РС за 2006. 

годину и издала извјештај о прегледу са мишљењем да је странка поступала супротно 

одредбама  члана 5. став (1) и члана 11. став (3)  Закона о финансирању политичких странака.  

 

Реализоване препоруке: 

СРС РС  је  испоштовала препоруке ревизије дате у извјештајима о  прегледу  који се односе на 

одредбе  члана 5. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Нереализоване препоруке: 

Странка није испоштовала препоруке дате у извјештајима о ревизији и прегледу које се односе 

на одредбе члана 11. став (3)  Закона о финансирању политичких странака. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ревизијом је утврђено да је у 2007. години у оквиру странке функционисао Градски одбор СРС РС Бања Лука. 
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5. НАЛАЗИ  РЕВИЗИЈЕ  И ПРЕПОРУКЕ 

 

5.1. НАЛАЗИ 

 

a) На основу обављене ревизије финансијског извјештаја, утврђено је да је СРС РС 

поступила супротно одредбама члана 6. Закона о финансирању политичких 

странака.
2
 

Странка за потребе општинског одбора Прњавор користи без накнаде пословне просторије 

Општинског одбора СДС Прњавор, а које је Српској демократској странци дала на трајно 

кориштење општина Прњавор а да при томе СРС РС није пријавила прилог који је добила 

по наведеном основу и тиме поступила супротно одредбама члана 6. Закона о финансирању 

политичких странака.   

 

b) На основу обављене ревизије финансијског  извјештаја, утврђено је да је  СРС РС  

поступила супротно одредбама члана 8. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака.
3
 

 

Општински одбор СРС РС Нови Град  је примио забрањени прилог, јер није имао обавезу 

да плати закупнину за кориштење пословних просторија у 2007. години. Наведени 

општински одбор на основу Уговора 
4
 користи пословни простор Општине Нови Град без 

накнаде.  

 

c) Странка је поступила супротно одредбама члана 11. став (1) и став (3) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

 Странка је поступила  супротно одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака,
5
 и члана 19. Правилника о годишњим финансијским извјештајима 

политичких странака,  јер у оквиру прихода из буџета (образац 3-ф) није исказала 

приходе које су јој уплатиле општине: Угљевик у износу 9.000,00 КМ, Невесиње у 

износу од 1.893,00 КМ и Мркоњић Град у износу од 4.920,00 КМ, тако да укупан износ 

неисказаних средстава примљених из буџета износи  15.813,00 КМ.
6
 

 

                                           
2 Ако укупни износ прилога једног лица из става 1. члана 4. премашује 100,00 КМ, та уплата се мора унијети у 

финансијски извјештај у складу са чланом 6. Закона о финансирању политичких странака. 

 
3 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 су уложени јавни капитал износи најмање 25% не могу да 

финансирају политичке партије. 

 
4 Уговор о закупу пословних просторија са општином Нови Град  број: 01-374-20/06 од 17.11.2006. године. 

 
5 Политичке партије су дужне да воде евиденцију о својим приходима и расходима. 

 
6 Образац 3-ф, Приходи из буџета, попуњава се на нивоу политичке партије и у њему се евидентирају сва 

средства из буџета свих нивоа власти која је политичка странка примила у извјештајном периоду.  
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 Странка је поступила супротно одредбама члана 10. Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака
7
 јер у својој организационој структури 

није пријавила Градски одбор Бања Лука. 

 

 СРС РС није попунила финансијски извјештај у складу са чланом 11. Правилника о 

годишњим финансијским извјештајима политичких странака јер је исказала промет 

само једног трансакцијског рачуна отвореног код НЛБ Развојне банке (образац 2)
8
, а да 

при томе није пријавила три трансакциона рачуна и то: трансaкциони рачун број: 552-

00099999999-17  отворен код Хипо Алпе Адри банкe Невесиње, трансакциони рачун 

број: 5510140000822146 отворен код  Нове Бањалучке банке Мркоњић Град, и 

трансакциони рачун број: 554-002-00000391-23 отворен код  Павловић банке РЈ 

Угљевик,  путем којих су јој уплаћена средства из буџета општина  Невесиње, Мркоњић 

Град и Угљевик.
9
  

 

 Странка је поступила супротно одредбама члана 12. Правилника јер није пријавила 

промет благајне Градског одбора Бања Лука (на обрасцу 2-1)
10

. У периоду од јула 2006. 

године до марта 2007. године, једно физичко лице је по основу позајмица странци 

извршило уплату Градском одбору СРС РС Бања Лука у износу од 3.200,00 КМ. 

Наведена средства су уплаћена на благајну Градског одбора СРС РС Бања Лука
11

, а 

странка је вратила дио позајмице у износу од 2.600,00 КМ на рачун правног лица 

„ДЕДА ЛУКА“ СКК и позивајући се на име поменутог физичког лица
12

.  

 

 Странка је у финансијском извјештају исказала обавезе према непознатим  добављачима  

у износу од 19.293,00 КМ супротно одредбама члана 23. став (1) тачка б)
13

 Правилника, 

јер је наведене обавезе исказала у једном износу (синтетички), а требала је исказати 

обавезе према сваком добављачу посебно (аналитички).    

 

 

Трошкови предизборне кампање за пријевремене изборе 

 

Српска радикална странка Републике Српске је у 2007. години учествовала на Пријевременим 

изборима за предсједника Републике Српске . 

Узевши учешће на поменутим пријевременим изборима СРС РС је поступила у складу са 

одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, односно у сврху изборне кампање је потрошила 

24.623,02 КМ.  

                                           
7
 Образац 1-1 Подаци о територијалној структури политичке партије, уносе се подаци за све нивое организованја 

(главне канцеларије, ентитетске, кантоналне, општинске и друге организације). 

 
8 Образац 2 Преглед промета свих трансакцијских рачуна политичке партије. 

 
9 Акт  општине Невесиње број: 02/012-192/09 од 22.01.2009.године, акт општине Мркоњић град број: 01-03-1-08 

од 21.01.2009. године и акт општине Угљевик број:  02-03-4/08 од 13.01.2009. године.   

 
10 Образац 2-1, Преглед стања благајне за све организационе дијелове странке. 

 
11 Захтјев физичког лица да му се врати позајмица учињена Градском одбору СРС РС Бања Лука у износу од 

3200,00 КМ у којој наводи да је средства уплатио на благајну Градског одбора СРС РС. 

 
12

 Извод број 66 од 06.06.2007. године, НЛБ Развојна банка рачун број: 562-100-80005603-48. 

 
13 Образац 5.Укупне обавезе по дуговањима. 5-2 Остала дуговања , гдје се уносе подаци: назив повјериоца, износ 

дуга, датум настанка дуга, висина рате и рок враћања дуга.  
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Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ политичка странка за потребе изборне 

кампање не смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ
14

 по бирачу у сваком изборном 

кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. Према подацима 

Централне изборне комисије БиХ,  СРС РС је могла потрошити 336.664,20 КМ.  

 

 

5.2.ПРЕПОРУКЕ: 

 

СРС РС  се препоручује да се придржава одредаба Закона о финансирању политичких 

странака, а посебно на основу уочених недостатака се препоручује: 

 

- да поступа у складу са одредбама члана 6., члана 8. став (1) и члана 11. став (1) и (3) 

Закона о финансирању политичких странака и одредбама Правилника о годишњим 

финасијским извјештајима политичких странака и то: 

 

- да пријављује прилоге странке, 

 

- да се не финансира прилозима који су забрањени Законом, 

 

- да води евиденцију о својим приходима и расходима по свим организационим 

дијеловима странке, укључујући градски одбор и општинске одборе, 

 

- да  финансијске извјештаје  које подноси Централној изборној комсији БиХ 

сачињава у форми прописаној Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака. 

 

 

КОМЕНТАР 

 

У остављеном року Српска радикална странка Републике Српске се није очитовала на 

Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2007. годину. 

 

 

 

 

Мр. Хасида Гушић, шеф Службе 

 

Андан Невенко, ревизор 

 

Анела Бурџовић-Капић, помоћник ревизора 

 

Велиборка Крављача, помоћник ревизора 

                                           
14 Члан 15.10 став 2. истог члана прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање 

израчунава тако што се број гласача у свим изборним јединицама у којима политички субјект  има кандидатску 

листу или кандидата помножи са: 30 фенинга за начелника општине односно градоначелника и за чланове 

скупштине општине, чланове Народне скупштине РС и Представничког  дома  Парламента Федерације БиХ, 

чланове Парламентарне скупштине БиХ, члана Предсједништва БиХ, и  предсједника и потпредсједнике РС, 

односно 20 фенинга за изборе за чланове кантоналних скупштина.  

 

 


