СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени
гласник БиХ» број 22/00), члана 24. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака («Службени гласник БиХ» број 61/06), а у складу са
чланом 12. Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и
ревизије финансијских извјештаја политичких странака («Службени гласник БиХ»,
број: 103/08), издајем

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
ЗАВИЧАЈНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – МИЛЕ МАРЧЕТА

Број: 03-07-6-1451/09
Сарајево, октобар 2009. године
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је преглед финансијских извјештаја политичке странке
Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета за 2008. годину и то: годишњег
финансијског извјештаја за 2008. годину и финансијског извјештаја за период од дана
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата локалних избора,
одржаних у октобру 2008. године.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са
Законом о финансирању политичких странака и успостављање ефикасног система
интерних контрола.
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.
На основу нашег прегледа утврђено је сљедеће:
Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета нису испоштовали одредбе члана 11.
став (3) Закона о финансирању политичких странака јер финансијски извјештај
нису попунили у складу са Правилником о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака.
Прегледом, односно контролом 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 финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ (у
даљем тексту: Служба за ревизију) извршила је преглед финансијских извјештаја
политичке странке Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета за 2008. годину и то:
годишњег финансијског извјештаја за 2008. годину и финансијског извјештаја за
период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата
локалних избора, одржаних у октобру 2008. године.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени 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, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака
(«Службени гласник БиХ», број: 103/08).
Због чињенице да није обављена ревизија у просторијама политичке странке, постоји
велика могућност да поједине материјално значајне грешке не буду откривене.
Угодишњем финансијском извјештају за 2008. годину Завичајни социјалдемократи Миле Марчета су исказали приход у износу од 6.560,66 КМ, што је приказано у
наредној табели:
Ред.бр.

Врста прихода

Износ у КМ

Учешће у
укупном
приходу %

1

Чланарина

2

2.581,67

3
4
5
6

Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона
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Приходи из буџета

3.978,99

60,65%

Укупни приходи:

6.560,66

100,00%

0,00
39,35%

0,00
0,00
0,00
0,00

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Завичајни социјалдемократи Миле Марчета су остварили расходе у износу 6.374,20 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета. Скраћени
назив странке је ЗСД-Миле Марчета.
Политичка странка је регистрована 03.07.2000. године у Основном суду у Бањој Луци,
број уписа РП-6/00 и измјена под бројем РП-15/02 од 24.07.2002. године.
Према подацима из финансијског извјештаја за 2008. годину сједиште политичке
странке је у Дрвару, Улица Омладинских бригада бб.
Лице овлаштено за заступање странке је Миле Марчета, предсједник странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2008. годину је Мирко
Сопић.
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У годишњем финансијском извјештају за 2008. годину је наведено да политичка
странка Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета нема организационих дијелова
нижег нивоа.
3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Завичајних
социјалдемократа - Миле Марчета за 2008. годину и финансијски извјештај за период
од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата локалних
избора одржаних у октобру 2008. године.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да
установи да ли су Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета у извјештајном периоду
поступали у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака и
одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ. Уколико ревизор на бази контроле
финансијског извјештаја утврди одређена кршења Закона, оцјењује да ли је потребно
извршити ревизију у просторијама политичке странке 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 Завичајних социјалдемократa Миле Марчета 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 КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
У претходном периоду извршен је преглед годишњих финансијских извјештаја
Завичајних социјалдемократа - Миле Марчета за 2005., 2006. и 2007. годину, након
којих су издати извјештаји о прегледу са мишљењем ревизора, налазима и препоруком
ревизије да странка треба поступати у складу са одредбама члана 11. став (2) и став (3)
Закона о финансирању политичких странака и Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака.
Нереализоване препоруке:
На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2008. годину,
утврђено је да политичка странка и даље крши одредбе члана 11. став (3) Закона о
финансирању политичких странака.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета су прекршили одредбе члана 11.
став (3) Закона о финансирању политичких странака.1
1

Политичке странке су обавезне да Централној изборној комисији БиХ поднесу финансијски извјештај
до 31.03. наредне године у форми коју је одобрила Централна изборна комисија БиХ. Садржај и форма
финансијског извјештаја су прописани Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака.
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Политичка странка финансијски извјештај, који је доставила Централној изборној
комисији БиХ, није попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 61/06).
У финансијском извјештају странка није исказала промет по трансакцијском рачуну у
складу са чланом 11. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака. Супротно одредбама из тачaка е) и ф) поменутог члана правилника, странка је
промет трансакцијског рачуна исказала мањим за 11.412,49 КМ.
У извјештају је исказан прилив средстава у износу од 6.560,66 КМ, док је контролом
извода са трансакцијског рачуна отвореног код Нове Бањалучке банке утврђен прилив
средстава у износу од 17.973,15 КМ.
Промет благајне је супротно одредбама члана 12. тачка ц) и д) Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака исказан мањим за 1.730,00 КМ.
Странка је исказала промет од 6.394,20 КМ, док је контролом главне књиге ове
политичке странке, утврђен прилив средстава у благајну у износу од 8.125,00 КМ. Из
благајне су извршене готовинске исплате у укупном износу од 8.125,00 КМ и то: за
поврат финансијских позајмица износ од 6.420,33 КМ, за трошкове горива износ од
1.180,06 КМ, канцелариски материјал износ 15,00 КМ и за трошкове изборне
пропаганде износ од 509,61 КМ.
Странка је у годишњем финансијском извјештају пријавила прилог Бошић Марка у
износу од 2.391,67 КМ који је странци уплаћен дана 23.05.2008. године.
Контролом извода са трансакцијског рачуна број шест (6), од 23.05.2008. године, није
утврђена уплата наведеног прилога. На изводу је евидентирана уплата Тртић Анђелка у
износу од 3.812,00 КМ и уплата Максић Раденка у износу од 5.000,00 КМ. Наведене
уплате су у пословним књигама странке исказане као финансијске позајмице. Као доказ
да се ради о финансијским позајмицама, странка је 24.06.2009. године Централној
изборној комисији Босне и Херцеговине доставила копије уговора и то: Уговор о
позајмици који је дана 20.05.2008. године склопљен између Тртић Анђелка и
Завичајних социјалдемократа - Миле Марчета на износ позајмице од 3.850,00 КМ и
Уговор који је ова политичка странка склопила са Максић Раденком дана 21.05.2008.
године на износ позајмице од 5.300,00 КМ.
На дан 31.12.2008. године странка је исказала обавезе по позајмицама и кредитима у
износу од 8.812,00 КМ и то обавезу према Максић Раденку у износу од 5.000,00 КМ и
обавезу према Тртић Анђелку у износу од 3.812,00 КМ.
Контролом пословних књига странке, утврђено је да је странка позајмицу од 5.000,00
КМ вратила у цјелости и дио друге позајмице у износу од 1.420,33 КМ, тако да је дуг
Завичајних социјалдемократа - Миле Марчета по основу зајмова физичким лицима на
дан 31.12.2008. године износио 2.391,67 КМ, а не 8.812,00 КМ, како је исказала ова
политичка странка.
Обавезе према добављачима које су на обрасцу 5. финансијског извјештаја исказане у
износу од 2.581,67 КМ, нису исказане у пословним књигама странке.
На основу пословних књига и финансијске документације странке, поуздано може
тврдити да је странка у финансијском извјештају исказала обавезе које није имала на
дан 31.12.2008. године, чиме је прекршила одредбе члана 23. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака.
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Трошкови предизборне кампање
Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета су поступили у складу са одредбама члана
15.10 Изборног закона БиХ, односно у сврху изборне кампање су потрошили 509,61
КМ.
Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ политичка странка за потребе
изборне кампање не смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ2 по бирачу у
сваком изборном кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна
комисија БиХ. Према подацима Централне изборне комисије БиХ, Завичајни
социјалдемократи - Миле Марчета су у сврху изборне кампање за Локалне изборе 2008.
године могли потрошити 40.020,60 КМ.

5.2. П Р Е П О Р У К Е :
Завичајним социјалдемократима - Миле Марчета се препоручује да се придржавају
одредаба Закона о финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених
недостатака се препоручује:
 да поступају у складу са одредбама члана 11. став (3) Закона о финансирању
политичких странака, односно да финансијске извјештаје подноси
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине у форми прописаној
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.

Коментар
Завичајни социјалдемократи - Миле Марчета нису се очитовали на налазе ревизије и
мишљење равизора дато у прелиминарном извјештају о прегледу годишњег
финансијског извјештаја за 2008. годину који је странци достављен 03.11.2009. године.

Мр. Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију - ревизор
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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.
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