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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег
финансијског извјештаја Народне демократске странке за 2011. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у складу са
oдрeдбaмa тaдa вaжeћeг Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa (“Службeни глaсник
БиХ“ бр. 22/00, 102/09 и 54/10)1 – у дaљeм тeксту: Зaкoн o финaнсирaњу 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.
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:
1. Народна демократска странка прекршила је одредбе члана 11. став (1) и став (3)
Закона о финансирању.
На основу нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње
напомене, нисмо запазили ништа значајно што би указало на финансирање ове
политичке странке супротно одредбама Закона о финансирању.

1

Дaнa 5.12.2012. гoдинe ступиo je нa снaгу нoви Зaкoн o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa (“Службeни глaсник
БиХ“ бр. 95/12).
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију) је
извршила преглед годишњег финансијског извјештаја Народне демократске странке за 2011.
годину.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени у складу са чланом 25. Правилника
о годишњим финансијским извјештајима политичких странака и чланом 2. Правилника о
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја
политичких странака.
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 Народна демократска странка исказала
је укупне приходе у износу од 194.665,00 КМ, чија структура је дата у сљедећој табели2:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона
Приходи из буџета
Остали приходи
Укупни приходи:

Износ у
КМ
3.637,00
2.422,00
16.500,00
19,00
0,00
2.668,00
169.419,00
0,00
194.665,00

Учешће у ук.
прих. %
1,87%
1,24%
8,48%
0,01%
0,00%
1,37%
87,03%
0,00%
100,00%

У годишњем финансијском извјештају странка је исказала укупне расходе у износу 144.038,00
КМ3.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Нaрoднa дeмoкрaтскa стрaнкa. Скраћени назив: НДС.
Рjeшeњeм брoj: Рп-2/03 од дана 30.06.2003. године, Народна демократска странка је уписана у
регистар политичких организација код Основног суда у Бањој Луци.
Сједиште политичке странке је у Бањој Луци, улица Mилoшa Oбилићa бр. 9.
За заступање странке овлаштен је др. Крстo Jaндрић, предсједник странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2011. годину је Свиjeтлaнa Сeгић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину, Народна демократска
странка има сљедећу организациону структуру:
- НДС Бањалука и
- 14 oпштинских oдбoрa.
2

Подаци из исправљеног обрасца 3 (укупни приходи политичке странке) годишњег финансијског извјештаја за
2011. Годину, који је достављен дана 05.04.2013. године.
3
Подаци из исправљеног обрасца 3 (укупни приходи политичке странке) годишњег финансијског извјештаја за
2011. Годину, који је достављен дана 05.04.2013. године.
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Народне демократске
странке за 2011. годину.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је политичка странка у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању. 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.
Обим прегледа и контроле финансијских извјештаја Народне демократске странке обухвата
контролу и провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености података које је
странка исказала у финансијском извјештају са одредбама Закона о финансирању, односно
усклађености извора финансирања и начина трошења средстава, са посебним нагласком на
прилоге правних лица и приходе из буџета.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Служба за ревизију извршила је преглед годишњих финансијских извјештаја Народне
демократске странке за период од 2008. до 2010. године, након чега су издати извјештаји о
прегледу са мишљењем ревизора, налазима и препорукама.
Након извршеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину, издaт je
извјештај о прегледу са мишљењем ревизора да је Народна демократска странка поступала у
складу са Законом о финансирању.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
a) На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је
Народна демократска странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и (3) Закона о
финансирању.
Прегледом је утврђено да Народна демократска странка није водила потпуне евиденције о
својим приходима и расходима, чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) Закона о
финансирању. Такође је утврђено да Народна демократска странка није попунила годишњи
финансијски извјештај за 2011. годину у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странaка, чиме је прекршила одредбе члана 11.
став (3) Закона о финансирању.
(1) Народна демократска странка у пословним књигама за 2011. годину није евидентирала
приходе из буџета Општине Челинац у износу од 331,00 КМ и трошкове репрезентације
у износу од 331,00 КМ. Наиме, након што је странци достављен Прелиминарни
извјештај о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину доставила је
исправљени образац прихода из буџета у којем је исказала приходе из буџета Општине
5

Челинац у износу од 331,00 КМ, те је у обрасцу 4-1 ОО НДС Челинац исказала
трошкове репрезентације у износу од 331,00 КМ.
(2) Народна демократска странка прекршила је одредбе члана 14. Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака јер није правилно попунила образац 3а (прилози физичких лица) годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину.
Након што је Народној демократској странци достављен Прелиминарни извјештај о
прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину странка је исправила и
доставила образац 3-а (прилози физичких лица) Општинског одбора НДС Брод.
Према подацима из обрасца, Општински одбор НДС Брод је примио прилоге физичких
лица у укупном износу од 602,00 КМ и тo: прилoге чиjи je износ већи од 100,00 КМ у
укупном износу од 285,00 КМ и прилоге чији је износ нижи од 100,00 КМ у укупном
износу од 317,00 КM4.
Увидом у изводе са трансакцијског рачуна Општинског одбора НДС Брод утврђено је да
је једно физичко лице странци дало више појединачних прилога у износима од 35,00 до
180,00 КМ, односно укупно 602,00 КМ.
Народна демократска странка је у складу са одредбама члана 14. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких странака5, у обрасцу 3-а (прилози
физичких лица) годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину прилоге физичког
лица у укупном износу од 602,00 КМ требала исказати као прилог изнад 100,00 КМ.
(3) Прeглeдoм je утврђeнo дa je Народна демократска странка трошковe закупа пословних
просторија које користио ОО НДС Приједор исказалa за 200,00 КМ мање у односу на
остварене. Према одредбама уговора о закупу6, закупнина за 2011. годину је износила
1.900,00 КМ, док је странка у обрасцу 4-1 исказала трошкове у износу од 1.700,00 КМ.
Обзиром да није правилно исказала своје расходе, Народна демократска странка је
прекршила одредбе члана 20. и члана 21. Правилника о годишњим финансијскизм
извјештајима политичких странака.
Увидом у податке које је странка доставила уз одговор на Прелиминарни извјештај о
прегледу, утврђено је да обавезе према Дoму пензиoнeрa и стaрих лицa Приједор на дан
31.12.2011. године износе 200,00 КМ. Народна демократска странка није ове обавезе
исказала у обрасцу 5 (позајмице, кредити и дуговања) годишњег финансијског
извјештаја за 2011. годину, чиме је прекршила одредбе члана 23. Правилника о
годишњим финансијским извјештајима политичких странака.
(4) Служба за ревизију је извршила увид у финансијску документацију коју је доставила
Народна демократска странка и утврдила да обавезе странке према “VB Lеаsing BH“
4

Подаци из исправљеног обрасца 3-а годишњег финансијског извјештаја који је достављен дана 05.04.2013.
године.
5
Одредбама члана 14. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака прописано је да
се у образац 3-а уносе сљедећи подаци: назив организационог дијела странке, укупан износ прилога чија је
појединачна вриједност мања од 100 КМ, презиме и име донатора чији је прилог већи од 100 КМ, датум када је
прилог дат и износ прилога.
6
OO Приjeдoр je у пeриoду oд 01.01.-31.07.2011. гoдинe кoристиo прoстoриje Дoмa пaнзиoнeрa и стaрих лицa зa
кoje je зaкуп изнoсиo 200,00 КM мjeсeчнo, oднoснo укупно 1.400,00 КM. Oд 01.08.2011. гoдинe исти oдбoр je
кoристио прoстoриje кoje су у влaсништву физичкoг лицa уз мjeсeчни зaкуп oд 100,00 КM, oднoснo укупно 500,00
КM.
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д.о.о. на дан 31.12.2011. године износе 16.865,63 КМ7. Прегледом је утврђено и да је
странка у својим пословним књигама на дан 31.12.2011. године исказала обавезе по
основу финансијског лизинга у укупном износу од 17.504,47 КМ.
Обзиром да је Народна демократска странка у обрасцу 5 (позајмице, кредити и
дуговања) годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину није исказала тачан износ
обавеза према “VB Lеаsing BH“ д.о.о. на дан 31.12.2011. године, прекршене су одредбе
члана 23. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.

5.2. ПРЕПОРУКЕ
Прeпoручуje сe Народној демократској странци дa сe придржaвa oдрeдaбa Зaкoнa o
финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa, a пoсeбнo нa oснoву уoчeних нeдoстaтaкa сe
прeпoручуje:
 дa вoди пoтпунe eвидeнциje o прихoдимa и рaсхoдимa,
 дa финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ попуњава
у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака,
 да изврши усаглашавање обавеза са правним лицем “VB Lеаsing BH“ д.о.о. и изврши
одговарајућа књижења у својим пословним књигама, и
 да успостави ажурне евиденције о уплатама чланарине, односно да прикупљена
средства од чланарине уплаћује редовно на трансакцијски рачун или у благајну
странке. 8
КOMEНTAР:
У остављеном року, Народна демократска странка је доставила примједбе на налазе из
Прелиминарног извјештаја о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2011. годину. Уз
примједбе, странка је доставила и исправљене обрасце годишњег финансијског извјештаја за
2011. годину.
Служба за ревизију је размотрила примједбе Народне демократске странке, аргументоване
примједбе је уважила и сачинила коначан извјештај о прегледу годишњег финанисијског
извјештаја за 2011. годину.

Мр. Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију
Сања Тошовић, ревизор
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Подаци из Извода отворених ставки на дан 31.12.2011. године.
Странка је у периоду од јануара до децембра 2011. године прикупљала чланарину (признанице), а прикупљена
чланарина је тек у децембру 2012. године уплаћена у благајну странке.
8
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