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МИШЉЕЊЕ 

 

Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је ревизију годишњег 

финансијског извјештаја Социјалистичке партије за 2018. годину и финансијског извјештаја за 

период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Општих избора, 

одржаних у октобру  2018. године. 

 

Руководство политичке странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у 

складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака и члана 15.10 Изборног закона 

Босне и Херцеговине, те успостављање ефикасног система интерних контрола. 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили. 

 

Ревизију смо извршили 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 гаранцију да је странка поступала у складу са одредбама Закона 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. 

 

Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Социјалистичка партија прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), члана 6. 

став (5), члана 8. став (1) и став (4), члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

  

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

Социјалистичка партија у 2018. години поступала у складу са одредбама Закона о 

финансирању политичких странака и одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и 

Херцеговине.   
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1. УВОД 
 

Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију) 

извршила је ревизију годишњег финансијског извјештаја Социјалистичке партије за 2018. годину 

и финансијског извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана 

овјере резултата Општих  избора, одржаних у октобру  2018. године. 
 

Ревизија је предузета у складу са чланом 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака, 

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 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, Социјалистичка партија се финансирала 

из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У годишњем финансијском извјештају странка је исказала расходе у укупном износу од 

977.967,29 КМ.  
 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  
 

Назив политичке странке је Социјалистичка партија. Скраћени назив странке је СП. 
 

Странка је Рјешењем, број: Рп-13-1/93 од 20.07.1993. године уписана у регистар код Основног 

суда у Бањој Луци под називом: Социјалистичка партија Републике Српске. Рјешењем 

Основног суда у Бањој Луци, број: Рп-12/02 од дана 06.02.2006. године, измијењен је назив 

политичке странке, који сада гласи: Социјалистичка партија.  
 

Сједиште политичке странке је у Бањој Луци, улица Јована Дучића број 25.  
 

Лица овлаштена за заступање странке је Слободан Протић, предсједник Извршног одбора. 

Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2018. годину је Александар 

Плазинић. 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, организациону 

структуру Социјалистичке партије чине: 
 

- Главни одбор СП Бања Лука,  

- 6 градских одбора СП и 

- 59 општинских одбора СП. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 56.957,26 6,44 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 257.785,00 29,18 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 1.700,00 0,19 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 17.042,53 1,94 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 549.899,19 62,25 

8. Приходи од пропаганде ( 3-г ) 0,00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 883.383,98 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 883.383,98 100,00 
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3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ  

 

Предмет ревизије је годишњи финансијски извјештај Социјалистичке партије за 2018. годину 

и финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана 

овјере резултата Општих избора, одржаних у октобру 2018. године, и то сљедећих 

организационих дијелова политичке странке: 
 

- Главни одбор СП Бања Лука, 

- Градски одбор СП Бања Лука и 

- Градски одбор СП Добој. 
 

Циљ ревизије је да се на основу проведених ревизијских процедура прибаве ревизијске 

доказе, који ће ревизору омогућити да изрази мишљење о томе да ли је Социјалистичка 

партија у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о финансирању 

политичких странака и одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ.  
 

Обим ревизије финансијских извјештаја Социјалистичке партије обухвата контролу 

финансијске документације 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 и правних лица, 

приходе од поклона, приходе из буџета и трошкове изборне кампање. 

 

4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ 

 

Служба за ревизију обавила је ревизију и преглед финансијских извјештаја Социјалистичке 

партије у периоду од 2004. до 2017. године, након чега су издати извјештаји о ревизији, 

односно извјештаји о прегледу са налазима ревизије, мишљењем ревизора и препорукама 

странци.  

Након извршеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2017. годину, Служба за 

ревизију је издала Извјештај о прегледу са мишљењем ревизора, налазима ревизије и 

препорукама странци да: финансијска средства обезбијеђена за финансирање странке користи 

у складу са утврђеним програмом утрошка средстава и статутом, да у пословним књигама и 

годишњем финансијском извјештају евидентира неновчане донације, да пословне књиге води 

у складу са рачуноводственим прописима, односно да успостави тачне евиденције о 

приходима, раходима и обавезама и да финансијске извјештаје које подноси Централној 

изборној комисији БиХ попуњава у складу са Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака.  
 

Нереализоване препоруке: 

На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину, 

утврђено је да Социјалистичка партија није испоштовала препоруке ревизије.  
 

5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

5.1 НАЛАЗИ 

 

a)  Социјалистичка партија прекршила је одредбе члана 4. став (1)1 Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

Увидом у План утрошка финансијских средстава за 2018. годину који је Централној 

изборној комисији БиХ доставила Социјалистичка партија, утврђено је да је странка 

планирала расходе у укупном износу од 700.000,00 КМ. Социјалистичка партија је у 

                                           
1 Финaнсиjскa срeдствa из члaнa 3. стaв (1) Зaкoнa о финансирању политичких странака стрaнкa мoжe кoристити 

искључивo зa oствaривaњe циљeвa утврђeних свojим прoгрaмoм и стaтутoм. 
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годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала укупне расходе у износу од 

977.967,29 КМ, што је за 277.967,29 КМ више од планираног износа. 
 

Анализом достављеног Плана утрошка средстава за 2018. годину, утврђено је да план није 

сачињен на начин да се обезбиједи потпуна транпарентност планираног трошења 

средстава, као и њихова упоредба са оствареним трошковима.  
 

- Странка у Плану утрошка средстава није планирала трошкове, а које је остварила у 

износу од 93.188,24 КМ. То је поврат прилога правним лицима, које је странка у 

финансијком извјештају исказала као донације правним лицима, у износу од 90.742,80 

КМ, трошкови комуналних услуга у износу од 1.015,42 КМ и трошкови ситног инвентара 

и ауто гума у износу од 1.630,02 КМ.  

- Социјалистичка партија је поједине трошкове остварила у већем износу у односу на 

планиране, као што су: трошкови рекламе, који су већи за 242.232,37 КМ, трошкови 

бруто зарада који су већи за 14.107,48 КМ, трошкови закупа за 23.298,93 КМ, издаци за 

хуманитарне акције за износ од 5.336,14 КМ и трошкови платног промета за износ од 

1.224,43 КМ, тако да укупно прекорачење наведених трошкова у односу на планиране 

износи 286.199,35 КМ.  
 

С обзиром да је Социјалистичка партија средства странке утрошила мимо утврђеног Плана 

утрошка финансијских средстава за 2018. годину, прекршила је одредбе члана 4. став (1) 

Закона о финансирању политичких странка.    

 

b)  Социјалистичка партија прекршила је одредбе члана 5. став (4)2 Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

Социјалистичка партија у пословним књигама и у годишњем финансијском извјештају није 

исказала неновчане донације по основу бесплатног кориштења пословних простора у 

Бијељини и Угљевику, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

- Прегледом документације и на основу изјаве странке, утврђено је да је ГО 

Социјалистичке партије Бијељина, раније ОО СП Бијељина током 2018. године користио 

пословни простор који је странци додијељен од стране Извршног вијећа Општине 

Бијељина 1998. године на адреси Карађорђева 9, за који није склопљен уговор нити други 

акт којим је регулисан правни основ кориштења пословног простора од стране партије за 

који странка не плаћа трошкове закупа нити има било каква пореска давања. 
 

- Увидом у изјаву3 коју је ОО СП Угљевик доставио Централној изборној комисији БиХ, 

утврђено је да је овај одбор странке користио пословни простор без накнаде, у 

власништву истакнутог члана странке, уз навођење исказа да за исти није било могуће 

наћи процјенитеља и утврдити износ неновчане донације. 

 

c) Социјалистичка партија је прекршила одредбе члана 6. став (5)4 Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

- Контролом промета извода и увидом у пословне књиге, утврђено је да је странка 

примила прилоге од члана политичке странке Блашка Каурина у износу од 12.150,00 КМ 

и чланарине у износу од 3.212,00 КМ, што укупно износи 15.362,00 КМ. 

 

                                           
2 Политичка странка дужна је водити евиденцију о пријему чланарина и добровољних прилога, те издавати потврде о 

пријему чланарина и добровољних прилога. 
3 Изјава предсједника ОО СП Угљевик Вује Марковића од 01.10.2018. године. 
4 Укупан износ који члан политичке странке уплати на име странке у току једне календарске године не може 

прелазити износ од 15.000,00 КМ, што укључује чланарине. 
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С обзиром да је наведено физичко лице странци уплатило током 2018. године прилог и 

чланарину у већем износу за 362,00 КМ од износа који је законом лимитиран, на 

15.000,00 КМ, прекршене су одредбе  члана 6. став (5) Закона о финансирању 

политичких странака. 

 

d)  Социјалистичка партија је прекршила одредбе члана 8. став (1)5 и став (4)6 Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

- Социјалистичка партија је током 2018. године остварила неновчане донације по основу 

отписа обавеза према ЈУ „Бански Двор“ из Бања Луке у износу од 970,00 КМ и ЈУ „Дом 

пензионера“ из  Бања Луке у износу од 2.644,60 КМ,  чиме је прекршила одредбе члана 8. 

став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

 

- На основу обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је 

Социјалистичка партија примила прилог од правног лица „Алфом“ д.о.о. Бања Лука у 

износу од 3.476,13 КМ по основу отписаних обавеза од стране правног лица које је имало 

склопљене уговоре са органом  извршне власти у вриједности већој од 10.000,00 КМ, 

чиме је прекршила одредбе члана 8. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  

 

Према подацима које је доставило Одјељење за комуникације и међународну сарадњу 

Управе за индиректо опорезивање БиХ, правно лице „Алфом“ д.о.о. Бања Лука, је током 

2018. године имало склопљене Уговоре о набавци, испоруци и уградњи дијелова и 

одржавање штампача, факс апарата и мултифункцијских уређаја за потребе Управе за 

индиректно опорезивање БиХ у укупној вриједности од 95.685,64 КМ без ПДВ7.  

 

е) Ревизијом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, утврђено је да је 

Социјалистичка партија прекршила одредбе члана 11. став (1)8 и члана 12. став (1)9 и 

(4)10 Закона о финансирању политичких странака.  

 

На основу обављене ревизије годишњег финансијског извјештаја и друге финансијске 

документације, утврђено је да Социјалистичка партија није водила правилне и потпуне 

евиденције о својим приходима и расходима, чиме је прекршила рачуноводствене прописе и 

одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака. 

Странка није обрасце годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину попунила у складу 

са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака - у даљем 

тексту: Правилник, чиме је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 

 

(1)  Ревизијом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне 

документације утврђено је да Социјалистичка партија није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о приходима странке, те их није правилно исказала у годишњем 

финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 13.,18. и 19. Правилника.  

 

                                           
5 Финансирање политичких странака забрањује се јавним институцијама. 
6 Привaтнa прeдузeћa кoja су сa oргaнимa извршнe влaсти нa свим нивoимa у БиХ склoпилa угoвoр o jaвнoj нaбaвци 

услугa, угoвoр o jaвнoj нaбaвци рoбe или угoвoр o jaвнoj нaбaвци рaдoвa у склaду сa прoписимa o jaвним нaбaвкaмa 

у БиХ нe мoгу финaнсиjски пoмaгaти пoлитичкe пaртиje aкo вриjeднoст угoвoрa у jeднoj кaлeндaрскoj гoдини 

прeлaзи изнoс oд 10.000,00 КM. 
 

7 Акт Одјељења за комуникације и међународну сарадњу УИО БиХ, број: 01/3-50-4-70-130-3/19 од 03.07.2019. 

године. 
8 Политичка странка дужна је водити пословне књиге и подносити финансијске извјештаје на начин који је утврђен 

законом и другим прописима у складу са законом. 
9 Политичка странка води евиденцију о својим приходима и расходима. 
10 До 31.3.наредне године странка подноси финансијски извјештај у форми коју одобри Централна изборна комисија 

БиХ. 
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- Социјалистичка партија је у годишњем финансијкском извјештају исказала чланарине  

у износу од 56.957,26 КМ, док је контролом промета извода са трансакцијског рачуна 

странке, број: 5621008000040234 код НЛБ банке а.д., утрђено да је странка примила 

чланарине у износу од 57.377,20 КМ, што је за 419,94 КМ више од исказаног износа у 

годишњем финансијском извјештају. 

 

- Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала неновчане донације по 

основу кориштења пословних простора без накнаде у Бијељини и Угљевику, чиме је 

прекршила одредбе члана 13. и 18. Правилника. 

 

- Социјалистичка партија је у годишњем финансијском извјештају исказала приходе из 

буџета Општине Хан Пијесак у износу од 916,67 КМ, док је контролом извода 

трансакцијског рачуна странке, утврђено да је странка током 2018. године остварила 

приходи из буџета Општине Хан Пијесак у износу од 961,67 КМ11. 

 

-   Такође, у годишњем финансијском извјештају странка је исказала приходе из буџета 

Општине Чајниче у износу од 159,50 КМ, док је контролом извода трансакцијског 

рачуна странке, утврђено да је странка током 2018. године остварила приходе из 

буџета Општине Чајниче у износу од 319,00 КМ12. 

 

Погрешним исказивањем прихода из буџета Општине Хан Пијесак и Општине 

Чајниче, странка је прекршила одредбе члана 13. и 19. Правилника. 

 

(2)  Ревизијом годишњег финансијског извјештаја, и увидом у  пословне књиге и додатну 

документацију,  утврђено је да Социјалистичка партија није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о расходима странке, те их није правилно исказала у финансијском 

извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника.  

 

-   Странка је у годишњем финансијском извјештају, исказала трошак по основу датих 

донација правним лицима у износу од 90.742,80 КМ.  

Увидом у пословне књиге политичке странке, изводе са трансакцијског рачуна, 

годишњи финансијски извјештај за 2016. годину који је Социјалистичка партија 

поднијела Централној изборној комисији БиХ, те ревизијски извјештај, утврђено је да 

наведени износ не представља донације Социјалистичке партије правним лицима у 

2018. години, већ је то поврат новчаних донација које је странка приимила од правних 

лица 2016. године. 

 

Наиме, Социјалистичка партија је, у складу са чланом 14. став (3) Закона о 

финансирању политичких странака вратила забрањене прилоге које је 2016. године 

примила у износу од 56.242,80 КМ од сљедећих правних лица: „Краљево врело“ д.о.о. 

Кнежево у износу од 3.000,00 КМ, „Лада ауто“ д.о.о. Бања Лука у износу од 10.000,00 

КМ, „Институт за воде“ д.о.о. Бијељина у износу од 5.000,00 КМ, „Медекс-пром“ 

д.о.о. Бања Лука у износу од 10.000,00 КМ, „Планум“ д.о.о. Теслић у износу од 200,00 

КМ, „Градитељ“ д.о.о. Теслић у износу од 300,00 КМ, „Елград“ д.о.о. Теслић у износу 

од 10.000,00 КМ, Туристичке организације Теслић у износу од 200,00 КМ и 

„Алтернативне телевизије“ д.о.о. Бања Лука у износу од 17.542,80 КМ. 

 

Поред поврата наведених забрањених прилога, Социјалистичка партија је извршила 

поврат прилога и другим правним лицима у износу од 35.000,00 КМ, и то: „Фагус“ 

д.о.о. Котор Варош у износу од 10.000,00 КМ, „Рашевић“ д.о.о Бијељина у износу од 

10.000,00 КМ, „Марић“ д.о.о. Приједор у износу од 3.000,00 КМ, „Дрводеx“ д.о.о. 

                                           
11 Извод број 60 од 27.03.2018. године и извод број 223 od 19.11.2018. године. 
12 Извод број 86 од 08.05.2018. године и извод број 253 od 31.12.2018. године. 
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Мркоњиг Град у износу од 3.000,00, „Лигно Прогрес“ д.о.о. Нови Град у износу од 

3.000,00 КМ, „Дејан промет“ д.о.о Градишка у износу од 3.000,00 КМ, „ВН Влајна“ 

д.о.о. Мркоњић Град у износу од 2.000,00 КМ и „Гранд Унион“ д.о.о. у износу од 

1.000,00 КМ. 

 

Погрешном класификацијом расхода у годишњем финансијском извјештају, странка је 

прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 

 

-   Током 2017. године странка је два пута исказала трошак по рачуну правног лица 

„МИС БиХ“ д.о.о. Сарајево од 28.9.2017. године у износу од 500,00 КМ, први пут када 

је извршила плаћање по предрачуну и 12.10.2017. године и други пут  када је 

политичкој странци правно лице испоставило рачун. У 2018. години политичка 

странка је извршила корекцију супротно рачуноводственим начелима, тако што је 

сторнирала расходе у износу од 500,00 КМ13 и затворила обавезу према добављачу, 

умјесто да грешку исправи корекцијом резултата из претходне године или искаже као 

приход по основу исправке грешке из претходне године. 

 

-  Странка у годишњем финансијском извјештају није исказала трошкове по основу 

кориштења пословних простора без накнаде у Бијељини и Угљевику, чиме је 

прекршила одредбе члана 21. и 22.  Правилника. 

 

-  Увидом у уговоре о закупу пословних простора утврђено је да Социјалистичка партија 

није пријавила трошкове закупа пословних простора за, ОО СП Модрича у износу од 

2.040,00 КМ14 и ОО СП Шамац у износу од 1.200,00 КМ15. 

 

-  Странка је трошкове закупа исказала у већем износу за сљедеће организационе 

дијелове странке: ОО СП Котор Варош у износу од 936,00 КМ и ОО СП Невесиње у 

износу од 432,00 КМ16. 

 

Трошкови изборне кампање 

 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и  Херцеговине политичка странка за 

потребе изборне кампање не  смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ17 по бирачу у 

сваком изборном кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. 

Према подацима Централне изборне комисије БиХ, Социјалистичка партија је у сврху изборне 

кампање могла да потроши 970.059,73 КМ. 

 

Социјалистичка партија је у годишњем финансијском извјештају за 2018. годину исказала  

трошкове изборне кампање у износу 442.232,37 КМ.  

 
 

 

                                           
13 У складу са рачуноводственим начелима није дозвољено пребијање приходима са расходима. 
14 Уговор о закупу пословног простора са Соколов Ленком, закључен дана 01.03.2014. године. 
15 Уговор о закупу пословног простора са Младеном Чинчаревићем, број: 01-1/18 од 01.01.2018. године. 
16 Уговор о закупу пословног простора са Општином Невесиње, број: 02-012.3-7/18 од 02.03.2018. године на период 

од 01.01. до 31.12.2018. године који су потписали, начелник Општине Невесиње Миленко Авдаловић, начелник 

одјељења Слободан Шиљеговић и Слободан Протић у име Социјалистичке партије. 
17 Члан 15.10 став (2) прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање израчунава 

што се број гласача у својим 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 ФБиХ, чланове Парламентарне 

скупштине БиХ, члана Предсједништва БиХ, предсједника и потпредсједника РС, односно 20 фенинга за изборе за  

чланова кантоналних скупштина.  
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5.2. ПРЕПОРУКЕ 
 

Препоручује се Социјалистичкој партији да се придржава одредаба Закона о финансирању 

политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се препоручује: 

 

 да сваке године доноси прецизан и јасан програм утрошка средстава и да финансијска 

средства осигурана за финансирање политичке странке користи у складу са 

програмом, 

 

 да у пословним књигама и годишњем финансијском извјештају евидентира све 

неновчане донације, 
 

 да се не финансира из извора који су забрањени овим Законом, 

 

 да  износе добровољних прилога физичких лица  прима у законом прописаном износу, 
 

 да пословне књиге води у складу са рачуноводственим прописима, односно да 

успостави тачне евиденције о приходима и раходима и 

 

 да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ попуњава 

у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака.  
 
 

  

КОМЕНТАР: 

У остављеном року, Социјалистичка партија се очитовала на Прелиминарни извјештај о ревизији 

годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину и постизборног финансијског извјештаја-

Општи избори 2018. године, те доставила додатне ревизијске доказе.  

 

Служба за ревизију је прихватила ревизијске доказе, те уважила аргументоване примједбе 

странке, па је у складу са истима кориговала налазе ревизије из Прелиминарног извјештаја о 

ревизији.  

 

 

Шеф одсјека за ревизијске послове                                                           Шеф Службе за ревизију  
 

Сања Тошовић                                                                                               Мр сц. Хасида Гушић 
 

Ревизор 
 

Невенко Андан 

 

Помоћник ревизора 

 

Мр сц. Горан Цицовић 


