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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА 
 
 
1.1. Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине је извршила ревизију финансијских извјештаја Српске демократске 
странке и то: а) годишњег финансијског извјештаја за 2004. годину и б) финансијског 
извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере 
резултата општинских избора одржаних у октобру 2004. године. Ревизија је испитивала 
примјену Закона о финансирању политичких странака и примјену члана 15.10 Изборног 
закона Босне и Херцеговине од стране Српске демократске странке. 

 
1.2. Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са 

одредбама Закона о финансирању политичких странака и успостављање ефикасног 
система интерних контрола. 
Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили. 

 
1.3. 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.  

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

финансијским извјештајима, оцјену рачуноводствених начела приликом састављања 
финансијских извјештаја и усаглашеност са Законом о финансирању политичких 
странака. 
 
Сматрамо да ревизија коју смо извршили пружа разумну основу за изражавање нашег 
мишљења. 
 

 
 
Утврдили смо да у извјештајном периоду Српска демократска странка није поступала 
у складу са одредбама члана 3. став 1., члана 6. и члана 8. став 1. Закона о 
финансирању политичких партија.  
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештаји указују 
на то да је Српска демократска странка у 2004. години поступала у складу са Законом 
о финансирању политичких странака и одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне 
и Херцеговине.  
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1. УВОД 
 
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Служба за ревизију) је извршила ревизију финансијских 
извјештаја СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ (у даљем тексту: СДС) за 2004. годину и 
то:  
• годишњег финансијског извјештаја за 2004. годину и  
• финансијског извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе 
до дана овјере резултата општинских избора 2004. године. 

 
Ревизија је обављена на основу овлаштења у складу са чланом 14. став 1. Закона о 
финансирању политичких странака и чланом 24. Правилника о годишњим финансијским 
извјештајима 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 остану 
неоткривене. 
 
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја СДС-а за 2004. годину, укупни 
годишњи приход странке износи 609.162,05 КМ. Структура прихода остварених у 
извјештајном периоду је сљедећа: 
 
 
 

 
Врста прихода 

Износ 
оствареног 
прихода (КМ) 

Учешће у 
укупном  

приходу (%)  
1. Чланарина 53.290,15 8,70 
2. Прилози физичких лица 201.818,85 33,10 
3. Прилози правних лица 34.330,00 5,60 
4. Приходи од имовине странке 57.319,98 9,40 
5. Приходи од правних лица у власништву странке 0,00 0,00 
6. Приходи од поклона и бесплатних услуга 843,00 0,20 
7. Приходи из буџета (248.412,47 KM)  
 7.1 Буџет Републике Српске 61.141,87 10,10
 7.2 Буџет осталих нивоа власти 187.270,60 30,80

8. Остали приходи 13.147,60 2,10 
 Укупан годишњи приход СДС-а:  609.162,05 100,00 

 
Високи представник у Босни и Херцеговини је 02.04.2004. године донио Одлуку1 којом се 
СДС-у обустављају све исплате са утврђених буџетских позиција за страначко 
финансирање. Укупан износ обустављених исплата из буџета је 1.000.000,00 КМ. 
У складу са одредбама Члана 1.2 наведене одлуке, на рачун СДС-а су средства из 
буџета за 2004. годину уплаћивана закључно са 01.04.2004. године. По том основу је 
странци уплаћено укупно 248.412,47 КМ, од чега 61.141,87 КМ из буџета Републике 
Српске а 187.270,60 КМ из буџета осталих нивоа власти.  
 
 
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТРАНКЕ  
 
СДС је основана 12.07.1990. године. На основу увида у Изворник рјешења о упису у 
судски регистар “Српске демократске странке“ евидентно је сљедеће:  
                                                 
1 Одлука број 202/04; 
2 Све исплате са утврђених буџетских позиција за финансирање политичке странке СДС у Парламентарној скупштини Босне и 
Херцеговине, Народној скупштини Републике Српске, градским и општинским скупштинама, обустављају се од 2. априла 2004. 
године, у 08:00 сати; 



 5

 
 

- “Српска демократска странка“ је уписана у Регистар Политичких организација дана 
14.05.1993. године Рјешењем број ПУ-1/93 под називом: “Српска демократска 
странка Републике Српске“ са сједиштем у Српском Сарајеву.  

- Рјешењем број ПУ-1-И/93 од 02.12.1993. године извршен је упис промјене назива 
тако да назив странке гласи: “Српска демократска странка“ (српских земаља) са 
сједиштем у Српском Сарајеву.  

- Рјешењем број ПУ-1/99 од 18.05.1999. године извршен је упис промјене назива 
странке тако да назив странке гласи: “Српска демократска странка“ са сједиштем у 
Српском Сарајеву – Пале, Магистрални пут бб. 

- Рјешењем број ПУ-1/02 од 29.04.2002. године извршен је упис промјене лица 
овлаштеног за заступање тако да је лице за заступање: Калинић Драган, 
предсједник.   

- Рјешењем број ПУ-3/04 од 09.07.2004. године извршен је упис промјене лица 
овлаштеног за заступање и представљање тако да је лице за заступање и 
представљање СДС-а: Драган Чавић.  

 
Странка је организована на територијалном принципу у мјесне, општинске, градске и 
организацију на нивоу СДС-а. Мјесна организација је основни облик организовања 
странке на мјесном подручју у оквиру општинске односно градске организације на нивоу 
СДС-а. 
У оквиру странке дјелује Омладина СДС-а која се организује на истим принципима на 
којима је организована СДС. 
Територијалну организацију СДС-а чине:   
 -Предсједништво СДС-а 
 -Градски одбор СДС-а Бања Лука 

-Градски одбор СДС-а Српско Сарајево и 
 -58 општинских одбора СДС-а.  
 
До 30.06.2004. године СДС је пословање обављала преко седамдесет и четири (74) 
трансакцијска рачуна. Високи представник у Босни и Херцеговини је дана 30.06.2004. 
године донио Одлуку којом се блокирају сви банковни рачуни које посједује, чији је 
ималац, односно који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а захтијева да, у року од 
петнаест (15) дана  од дана стпања на снагу одлуке, успостави један банковни рачун у 
пословној банци која располаже одговарајућом дозволом у Босни и Херцеговини (у 
даљем тексту: Одлука број 221/04).   
 
 
3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ 
 
Предмет ревизије су годишњи финансијски извјештаји СДС-а за 2004. годину и 
финансијски извјештаји за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до 
дана овјере резултата општинских избора 2004. године и то сљедећих организационих 
дијелова странке: 
 

• Предсједништво СДС-а  
• Градски одбор СДС-а Бања Лука 
• Општински одбор СДС-а Соколац 
• Општински одбор СДС-а Фоча 
• Општински одбор СДС-а Теслић    
• Општински одбор СДС-а Добој и 
• СДС (од успоставе једног банковног рачуна). 
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Циљ ревизије је да ревизору Службе за ревизију омогући да изрази мишљење о томе да 
ли је СДС у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о 
финансирању политичких странака.  
 
Обим ревизије финансијских извјештаја СДС-a обухвата утврђивање усаглашености 
финансијских трансакција политичке странке 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 
имовине и трошкове изборне кампање.      
 
 
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 
Ревизорски тим Службе за ревизију први пут обавља ревизију финансијских извјештаја 
СДС-а због чега није могао користити претходни извјештај ревизора као један од извора 
информација о ранијем пословању ове политичке странке.  
 
 
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
5.1 НАЛАЗИ 
 

a) СДС је у 2004. години поступaла супротно одредбама члана 3. став 1.3 Закона 
о финансирању политичких странака.  

СДС је у извјештајном периоду давала у закуп пословне просторије које нису у њеном  
власништву и по том основу остварила недозвољене приходе у износу од 32.303,10 КМ. 
 
Поређењем података о имовини СДС-а у 2004. години достављених Централној 
Изборној комисији БиХ 28.04.2005. године, података о попису имовине извршеном 
31.07.2004. године и података из књиговодства странке утврђено је да Градски одбор 
СДС-а Бања Лука и општински одбори  Приједор, Соколац, Лукавица, Шамац и Источно 
Сарајево немају у свом власништву грађевинске објекте или дијелове објеката а да су у 
извјештајном периоду остварили приходе од давања у закуп пословних просторија. 
Утврђено је да су приходи евидентирани у пословним књигама СДС-а и пријављени 
Централној Изборној комисији БиХ као приходи од имовине странке.  
 
 Приходи које је СДС остварила по основу давања у закуп пословних просторија које су 
у власништву странке  

 
На основу обављене ревизије је утврђено да је само општински одбор СДС-а Добој 
власник грађевинског објекта у Добоју (извршен увид у земљишно-књижни извадак).  
 

 
Организациони дио 

СДС-а 

 
Врста или извор прихода 

Износ  
прихода  

(KM) 
 
ОО Добој 

 
 Уговор4 о закупу пословног простора 

 

 
20.000,00 

                                                 
3 Политичка странка може да обезбиједи средства из: а) чланарина; б) прилога правних и физичких лица; ц) прихода од 
имовине у власништву странке; д) буџета БиХ за финансирање парламентарних група у складу са чланом 10. Закона о 
финансирању политичких странака, као и из ентитетских буџета и свих њихових нижих организационих јединица у складу са 
ентитетским законима; е) добити од прихода предузећа у власништву политичке странке; 
4 Уговор број 76/02, закључен на неодређено вријеме дана 07.08.2002. године између општинског одбора СДС-а Добој и доо 
„Дуга”;  



 7

 
 

 
 Приходи које је СДС остварила по основу давања у закуп пословних просторија које су 
у власништву трећих лица 

 
Организациони дио 

СДС-а 
 

Врста или извор прихода 
Износ  

прихода (KM) 
ОО Соколац • Уговор5 о закупу пословног простора 300,00
ОО С. Ново Сарајево • Уговор6 о закупу паноа 2.400,00
ОО Лукавица • Културни центар 110,00
ОО Братунац • Уговор7 о закупу пословног простора 500,00
ОО Шамац • Уговор о закупу пословног простора 6.400,00
Градски одбор Б. Лука • Уговор8 240,00
  9.950,00
 
 
 Приходи које је СДС остварила по основу давања у закуп пословних просторија за које  
је утврђено да има право посједа али не и доказ о власништву  

 
Организациони дио 

СДС-а 
 

Врста или извор прихода 
Износ  

прихода (KM) 
ОО Приједор • Уговор9 о закупу пословних просторија 

• Уговор10 о закупу пословних просторија 
• Сагласност11  

20.315,10
1.900,00

138,00
  22.353,10
 
 
b) СДС је у 2004. години поступала супротно одредбама члана 6.12 Закона о 

финансирању политичких странака.   
СДС није Централној Изборној комисији Босне и Херцеговине пријавила све појединачне 
прилоге физичких лица чији укупни износ премашује 100 КМ.  
 
У извјештајном периоду књиговодствене агенције и појединци су СДС-у без накнаде 
водили пословне књиге. Уобичајена мјесечна цијена за овакву врсту услуга је 150 КМ 
или 1.800 КМ за дванаест (12) мјесеци. Примање бесплатних рачуноводствених услуга 
није приказало пет (5) организационих дијелова СДС-а тако да готовинска вриједност 
ових непријављених прилога износи 9.000 КМ. Осим тога, СДС је примала прилоге 
својих чланова на начин да је без накнаде користила пословне просторије у њиховим 
приватним кућама.    
 
 
 
                                                 
5 Уговор број 38/03, закључен 01.10.2003. године између општинског одбора СДС-а Соколац и “Српске новинске агенције“ 
(СРНА) на период од дванаест (12) мјесеци;  
6 Уговор број 035/002, закључен 31.12.2002. године између општинског одбора СДС-а Српско Ново Сарајево и А.Д. „Дрина 
осигурање“; 
7 Уговор број 12/04 од 16.12.2004. године, којим се „Народној библиотеци„ у Братунцу дају у закуп двије канцеларије уз мјесечну 
накнаду од 50 КМ;  
8 Уговор закључен 01.05.1999. године, којим се Горану Кнежевићу омогућава прикључење на електричну инсталацију из 
простроија Градског одбора СДС-а Бања Лука; 
9 Уговор број 45/03, закључен 02.12.2003. године између општинског одбора СДС-а Приједор и “Министарства за избјеглице и 
расељена лица Републике Српске-Одсјек Приједор“; 
10 Уговор број 95/04, закључен 12.01.2004. године између општинског одбора СДС-а Приједор и самосталне Ауто школе „Старт”; 
11 Сагласност број 29/04 од 21.04.2004. године; 
12 Ако укупан износ прилога правног и физичког лица премашује 100 КМ, та уплата се мора унијети у финансијски извјештај у 
складу са чланом 11; 
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c) СДС је у извјештајном периоду поступала супротно одредбама члана 8.13 става 
1. Закона о финансирању политичких странака.  

СДС је без накнаде користила пословне и канцеларијске просторије у власништву 
општинских органа управе, јавних предузећа и вјерских заједница, примила прилог 
Јавног предузећа “Српске шуме“ у виду бесплатних књиговодствених услуга и без 
накнаде, а на основу Уговора о зајму, користила путнички аутомобил добијен са депоа 
Владе Републике Српске.   
 

 Градски одбор СДС-а Бања Лука од 1994. године користи без накнаде пословне 
просторије које су му Закључком Извршног одбора општине Бања Лука14 додијељене 
на кориштење на неодређено вријеме. 01.12.2002. године је закључен Уговор15 о 
закупу пословних просторија између Градског одбора СДС-а Бања Лука и Града 
Бања Лука, којим је утврђена мјесечна закупнина у износу 2.530 КМ. Закупнина није 
плаћана јер је Градски одбор извршио адаптацију пословних просторија у 
вриједности од 45.000 КМ. Износ уложених средстава је компензиран са трошковима 
закупнине на основу Kњижне обавијести16 Завода за изградњу Града Бања Лука.    
 
На основу обављене ревизије је утврђено да од документације која се односи на 
адаптацију пословних просторија постоји само рачун за бојење зидова и столарије 
на износ од 4.397,80 КМ.  
 
Поред Градског одбора СДС-а Бања Лука, исте пословне просторије користи без 
накнаде и Предсједништво СДС-а.  

 
 Од избора одржаних 1990. године Општински одбор СДС-а Соколац користи без 
накнаде канцеларију у згради17 бившег Општинског комитета Савеза комуниста 
Соколац.  

  
 Општински одбор СДС-а Фоча користи за свој рад пословне просторије у згради 
Скупштине општине Фоча од 1999. године, када је са Скупштином општине закључио 
Уговор о закупу пословних просторија18 на неодређено вријеме. У извјештајном 
периоду је наведени општински одбор користио и путнички аутомобил марке „Голф”, 
који му је 1997. године уступљен на бесплатно кориштење са депоа Владе 
Републике Српске. 18.11.1997. године СДС Фоча се обратио Републичкој Дирекцији 
робних резерви Министарства трговине и туризма РС-а са молбом да му одобри 
коришћење аутомобила који је добио са депоа Владе РС-а. Влада РС-а је 
19.11.1997. године аутомобил уступила Републичкој Дирекцији за робне резерве РС-

                                                 
13 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 уложени јавни капитал износи најање 25% не могу 
финансирати политичке странке; 
14 Закључак Извршног одбора општине Бања Лука, број 12/1-447/94 од 04.04.1994. године, којим се Градском 
одбору СДС-а Бања Лука додјељује на кориштење без накнаде општински пословни простор у објекту у улици 
Краља Алфонса XIII број 1;   
15 Уговор о закупу пословних просторија, број 05-374-437-2/01 од 01.12.2002. године; 
16 Књижна обавијест од 01.06.2004. године, којом Завод за изградњу Града Б. Лука одобрава Градски одбор СДС-
а Б. Лука за износ од 41.366,70 КМ на име трошкова закупнине за пословни простор за период од 01.12.2002. 
године до 30.04.2004. године. Закупнина није плаћана ни послије 30.04.2004. године: 
17 У истој згради своје канцеларије имају и друге политичке странке, Народна библиотека и општински одбор 
СУБНОР-а Соколац; 
18 Уговор број 01/I-01-64/99, закључен 31.12.1999. године;. ОО СДС-а Фоча користи четири (4) просторије укупне 
површине 70,14 м2. Уговором је утврђена мјесечна закупнина у износу од 2 КМ/м2; 
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а, која са СДС-ом Фоча закључује 20.11.1997. године Уговор о зајму19 аутомобила и 
издаје Налог за издавање робе, односно аутомобила. Након седам година 
бесплатног кориштења, СДС Фоча је аутомобил ставио на располагање власнику, о 
чему је 02.12.2004. године сачињен и Записник о примопредаји возила.  

 
 Општинском одбору СДС-а Теслић је Закључком20 из 1997. године Скупштина 
општине Теслић дала без накнаде право трајног коришћења на пословним 
просторијама на неодређено вријеме. Утврђено је да СДС Теслић у својој 
документацији има Посједовни лист21, који није доказ о власништву над пословним 
просторијама.  

 
 Општински одбор СДС-а Лопаре је 07.04.2003. године са Јавним комуналним 
предузећем “ЕКОКОМ“ закључио Уговор о уступању канцеларијског простора на 
привремено кориштење22 без накнаде. На основу тог уговора СДС Лопаре користи 
дио канцеларијског простора у згради „КОМГРАП“.  

 
 Општински одбор СДС-а Требиње за свој рад користи просторије23 Манастира 
Тврдош у Требињу на основу Уговора о закупу пословног простора закљученог са 
Епархијом Захумско-Херцеговачком и Приморском.   

 
 Општинском одбору СДС-а Соколац пословне књиге води без накнаде Јавно 
предузеће „Српске шуме”.  

 
 

 
ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 
 
СДС је поступила у складу са одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и 
Херцеговине24 јер је у сврху финансирања изборне кампање потрошила мање од једне (1) 
конвертибилне марке по бирачу у сваком изборном кругу, према броју бирача који је 
објавила Изборна комисија Босне и Херцеговине.  
 
У складу са објављеним подацима, у изборним круговима у којима је СДС учествовала 
на Општинским изборима 2004. године било је регистровано укупно 963.513 бирача тако 
да је странка за потребе изборне кампање могла потрошити 963.513 КМ. 
 
На основу обављене ревизије финансијског извјештаја СДС-а за период од дана 
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата општинских избора 
одржаних 2004. године утврђено је да је СДС за потребе изборне кампање потрошила 
208.408,36  КМ.    
 
 
 
                                                 
19 Уговор о зајму број 02/2-320-4419-1-1179/97 од 20.11.1997. године. Возило се даје на кориштење за службене 
потребе СДС-а Фоча с тим што је СДС Фоча дужан возило регистровати на своје име и одржавати о свом трошку. 
СДС Фоча се Уговором обавезао да на име кориштења аутомобила сноси и трошкове амортзације аутомобила за 
период његовог кориштења; 
20 Закључак СО-е Теслић, број 01-013-455/97 од 03.11.1997. године. ОО СДС-а Теслић користи без накнаде  кућу, 
зграду и двориште у укупној површини од 553 м2.  
21 Број посједовног листа: 975; 
22 Уговор је закључен 07.04.2003. године. Површина канцеларијског простора је 9м2; 
23 Површина пословног простора је 101,5 м2. Општински одбор СДС-а Требиње уговором прихвата на себе 
вриједност инвестиционих радова у приземљу објекта чији је инвеститор био СДС (77.098 КМ). Вриједност 
инвестиције ће се отплаћивати на име закупнине пословног простора по цијени од 8 КМ/м2; 
24 Nijedna politička stranka ne smije za potrebe izborne kampanje potrošiti više od jedne (1) konvertibilne marke po 
biraču u svakom izbornom krugu, prema broju birača koji je objavila Izborna komisija Bosne i Hercegovine; 
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Осим наведеног, уочено је и сљедеће: 
 
 Финансијски извјештаји СДС-а су непотпуни.  
У финансијском извјештају достављеном Централној Изборној комисији БиХ, СДС није 
исказала односно пријавила:  

- Десет (10) трансакцијских рачуна, од којих је један девизни рачун отворен код Нове 
банке у Брчком; 

- Дио прихода по основу прилога физичких лица чија је појединачна вриједност нижа од 
100 КМ. Укупан износ непријављених прихода остварених по овом основу је 5.650 КМ;  

- Дио прихода по основу прилога чији је појединачни износ виши од 100 КМ.  
- Прилоге државних и општинских органа управе и јавних предузећа;   
- Прилоге физичких лица која без накнаде обављају за СДС различите послове;     
- Дио прихода остварених по основу давања у закуп пословних просторија које нису у 
власништву СДС-а;  

- Обавезе по кредитима у износу од 16.667 КМ 
- Обавезе за примљене авансе у износу од 23.886 КМ; 
- Дио трошкова општинског одбора Добој у износу од 2.534,48 КМ.     
     

 СДС нема уређену евиденцију својих чланова, иако Статут странке налаже евидентирање 
чланства странке.  

 
 Евиденција благајничког пословања није ажурна јер се трансакције кроз благајну 
евидентирају мјесечно (мјесечни благајнички извјештај). Исплате из благајне се врше на 
основу неликвидне документације. Не поштује се Одлука о висини благајничког 
максимума. Примјер је општински одбор СДС-а Теслић, који је у благајну наплатио 17.750 
КМ на име прилога физичких лица а да их није уплатио на жиро рачун већ је прикупљеним 
средствима платио набавку путничког возила Ауди Б5.  

 
 На конто картици јединственог рачуна СДС-а је накнадно докњижен почетни салдо у 
износу од 24.917,05 КМ који нема основа будући да је јединствени рачун успостављен 
16.07.2004. године и да није могао имати почетни салдо.  

 
 
 
5.2 ПРЕПОРУКЕ 
 
На основу уочених недостатака Српској демократској странци се препоручује:  
 
- да своје финансирање усклади са одредбама члана 3. став 1., члана 6. и члана 8. 
став 1.  Закона о финансирању политичких странака; 
- да у складу са Статутом странке успостави централни Регистар чланова;  
- да приходе остварене по основу прилога физичких и правних лица евидентира 
аналитички тј. појединачно по даваоцима прилога; 
- да документује власништво над грађевинским објектима као и основ за давање у 
закуп пословних просторија;  
- да изврши ванредни попис имовине како би се књиговодствено стање ускладило 
са стварним стањем;  
- да у што краћем року успостави адекватан систем интерних контрола у циљу 
унутрашњег надзора над пословањем странке, а посебно надзора над 
управљањем готовином у благајни. У ту сврху неопходно је благајничко 
пословање уредити тако да се благајнички извјештаји припремају на дневној 
основи и да су трансакције кроз благајну праћене ликвидном документацијом.  
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КОМЕНТАР 
 
У остављеном  року Српска демократска странка се дописом број 05-1-55-04/06 од 
06.04.2006. године очитовала на Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег и 
постизборног финансијског извјештаја Српске демократске странке за 2004. годину.  
 
У очитовању је наведено образложење везано само за налаз који се односи на прилог Више 
пословне школе из Приједора, уз које је достављена писмена обавијест директора школе да 
се ради о првој приватној школи вишег образовања у Републици Српској.  Ова примједба је 
уважена и уграђена у Извјештај о ревизији годишњег и постизборног финансијског извјештаја 
Српске демократске странке за 2004. годину.   
 
Истовремено је наведено да ће Српска демократска странка припремити Програм мјера 
и активности и дефинисати рокове за реализацију препорука, који ће бити достављен 
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине у року од петнаест (15) дана од дана 
очитовања на Прелиминарни извјештај.   
 
 
 
 
Максумић Нермана, ревизор 
 
Сања Чабрило, ревизор 
 
Анела Бурџовић-Капић 
 
 

 
 
 
 


