СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака («Службени гласник БиХ» број 61/06) и члана 12.
Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских
извјештаја политичких странака («Службени гласник БиХ» број 103/08), издајем
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег
финансијског извјештаја Покрета за наш град за 2011. 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 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:
-

Покрет за наш град прeкршио je oдрeдбe члaнa 11. стaв (3) Зaкoнa o финaнсирaњу
пoлитичких стрaнaкa jeр je гoдишњи финaнсиjски извjeштaj зa 2011. гoдину
дoстaвљен нaкoн зaкoнoм прoписaнoг рoкa.

На основу нашег прегледа, односно контроле годишњег финансијског извјештаја
Покрета за наш град за 2011. годину, осим горње напомене, нисмо запазили ништа
значајно што би указало на недостатке у извјештају или на финансирање ове политичке
странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију)
је извршила преглед годишњег финансијског извјештаја Покрета за наш град за 2011. годину.
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
могућност да поједине материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за наш град остварио је приходе
у укупном износу 6.026,61 КМ, што се види из сљедеће табеле:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Врста прихода

Износ у КМ

Чланарина
Прилози физичких
лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона

Учешће у
укупном
приходу %

132,00

2,19 %

572,50
0,00
0,00
0,00
0,00

9,50 %
0,00 %
0,00 %
0,00%
0,00%

Приходи из буџета
Приходи од камата

5.298,09
24,02

87,91 %
0,40%

Укупни приходи:

6.026,61

100,00 %

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Покрет за наш град остварио је расходе
у укупном износу 4.059,84 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Покрет за наш град.
Политичка странка је регистрована 07.05.2008. године у Основном суду у Сокоцу, под бројем:
089-рег-08-000144.
Сједиште политичке странке је на Палама, Карађорђева 25.
За заступање странке овлаштен је Радослав Живковић, предсједник извршног одбора странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2011. годину је Нада Шљивић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја странка нема организационе дијелове
нижег нивоа (ентитетске, кантоналне, општинске)
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Покрета за наш град за
2011. годину.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је странка Покрет за наш град 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
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 Покрета за наш град 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 начина трошења средстава, са посебним
нагласком на прилоге физичких лица, као и приходе из буџета.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
У претходном периоду извршен је преглед годишњег финансијског извјештаја Покрета за наш
град за 2008., 2009. и 2010. годину, и издат је извјештај о прегледу са мишљењем ревизора и
налазима да је странка поступала у складу са одредбама Закона о финансирању политичких
странака.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
Покрет за наш град прeкршио je oдрeдбe члaнa 11. стaв (3) Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитчких
стрaнaкa jeр je гoдишњи финaнсиjски извjeштaj зa 2011. гoдину дoстaвио нaкoн зaкoнoм
прoписaнoг рoкa. Годишњи финансијски извјештај достављен је Централној изборној комисији
Босне и Херцеговине дана 09.05.2012. године, мимо законом прописаног рока 31.03.2012.
године.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Покрету за наш град да се придржава одредаба Закона о финансирању
политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се препоручује:
-

да поступа у складу са одредбама члана (1) став (3) Закона о финансирању
политичких странака, односно да финансијске иизвјештаје доставља Централној
изборној комисији у законом прописаном року.
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КOMEНTAР
У oстaвљeнoм рoку, Покрет за наш град ниje сe oчитoвaо нa нaлaзe рeвизиje и мишљeњe
рeвизoрa дaтo у Прeлиминaрнoм извjeштajу o прeглeду гoдишњeг финaнсиjскoг извjeштaja зa
2011. гoдину, кojи je дoстaвљeн стрaнци 18.10.2012. гoдинe.

Мр. Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију
Невенко Андан, ревизор
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