СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака („Службени
гласник БиХ“ број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 96/13 и 89/16) и члана 18.
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 ревизију годишњег
финансијског извјештаја Привредног народног покрета Босне и Херцеговине за 2019. годину.
Руководство политичке странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у
складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака, 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 2019. годину, утврђено је да је
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине прекршио одредбе члана 12. став (4)
Закона о финансирању политичких странака.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештај указује да
је Привредни народни покрет Босне и Херцеговине у 2019. години поступао у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију)
извршила је ревизију финансијског извјештаја Привредног народног покрета Босне и
Херцеговине за 2019. годину.
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, Привредни народни покрет Босне и
Херцеговине није остварио приходе, што се види из наредне табеле:
Р/Б

Извори финансирања

1.
2.
3.
4.

Чланарина
Прилози физичких лица ( 3-а )
Прилози правних лица ( 3-б )
Приходи од имовине ( 3-ц )
Приходи од добити предузећа у
власништву политичке странке ( 3-д )
Приходи од поклона ( 3-е )
Приходи из буџета ( 3-ф )
Приходи од пропаганде ( 3-г )
Укупни приходи (1-8)
Остали приходи и друго
Извори финансирања (I+II)

5.
6.
7.
8.
I
II

Износ
Структура
(КМ)
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

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

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

У годишњем финансијском извјештају странка није исказала расходе.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Привредни народни покрет Босне и Херцеговине. Скраћени назив:
ПНП БиХ.
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине уписан је у регистар код Основног суда у
Бањој Луци, Рјешењем број: Рп-3/12 од 21.05.2012. године, са сједиштем у Бањој Луци, ул.
Радоја Домановића бр. 22.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину, сједиште политичке
странке је у Бањој Луци, Вука Караџића број 6.
Лице овлаштено за заступање странке у 2019. години је Милорад Чегар, овлашћен код банке
за финансије.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2019. годину је Бранислава
Ђукић.
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Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину, странка нема ниже
нивое организовања.
3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије је годишњи финансијски извјештај Привредног народног покрета Босне и
Херцеговине за 2019. годину.
Циљ ревизије је да се на основу проведених ревизијских процедура прибаве ревизијски
докази, који ће ревизору омогућити да изрази мишљење о томе да ли је Привредни народни
покрет Босне и Херцеговине у извјештајном периоду поступао у складу са одредбама Закона
о финансирању политичких странака.
Обим ревизије финансијског извјештаја Привредног народног покрета Босне и Херцеговине
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.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Служба за ревизију је извршила преглед финансијских извјештаја Привредног народног
покрета Босне и Херцеговине у периоду од 2012. до 2018. године, након којих су издати
извјештаји о прегледу и ревизији са мишљењем ревизора, налазима и препорукама ревизије.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину, није утврђено ништа значајно
што би указало на финансирање ове политичке странке супротно одредбама Закона о
финансирању политичких странака.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ РЕВИЗИЈЕ
5.1 НАЛАЗИ
Странка је прекршила одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких
странака1.
Ревизијом је утврђено да Привредни народни покрет Босне и Херцеговине није поднио
годишњи финансијски извјештај у складу са одредбама Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака (у даљем тексту: Правилник), чиме су
прекршене одредбе члана 12. став (4) Закона о финансирању политичких странака.
Странка је годишњи финансијски извјештај поднијела путем апликације „ФИ ЦИК БИХ”
дана 27.03.2020. године, али обрасце годишњег финансијског извјештаја заједно са копијом
Завршног рачуна за 2019. годину није доставила у року, чиме је прекршила одредбе члана 3.
став (1) Правилника.
Политичка странка није доставила додатну финансијсу документацију ни по захтјеву
Централне изборне комисије БиХ број: 03-07-6-753-1/20 од 26.08.2020. године нити по
ургенцији ЦиК БиХ број: 03-07-6-753-2/20 од 16.10.2020, па је по закључку Централне
изборне комисије БиХ, број: 03-07-6-2011-1/20 од 02.12.2020. године најављена и извршена
ревизија у просторијама политичке странке.
У складу са одредбом из члана 12. став (4) Закона о финансиању политичких странака, странка је дужна
подносити финансијски извјештај у форми коју одобри Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
1
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Увидом у службене евиденције утврђено је да странка није доставила одштампане обрасце
годишњег финансијског извјештаја у ПДФ формату из апликације ФИ ЦИК БиХ, на шта јој
је у поступку обављања ревизије и указано.
Странка је одштампане обрасце доставила дана 23.07.2021. године, односно након законом
утврђеног рока, чиме је прекршила одредбе члана 3. став (1) Правилника.
Ревизијом је утврђено да странка није имала финансијских активности, јер је трансакцијски
рачун странке угашен (Извјештаја о трансакцијским рачунима из Јединственог регистра
Централне банке БиХ).
На основу доказа из екстерних извора (података свих нивоа власти у БиХ о финансирању
политичких странка из буџета и подаци општина и градова о кориштењу пословних
простора), утврђено је да странка није остварила приходе и није користила пословни простор
у власништву општина.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Привредном народном покрету Босне и Херцеговине да се придржава
одредаба Закона о финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених
недостатака се препоручује:
 да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине доставља у законом прописаном року и на начин утврђен
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.

КОМЕНТАР:
Привредни народни покрет Босне и Херцеговине није се очитовао на налазе ревизора дате у
Прелиминарном извјештају о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину.
Захваљујемо се овлаштеном лицу за заступање странке, а који је овлаштен и код банке за
финансије на коректној сарадњи током обављања ревизије финансијског извјештаја.

Шеф Одсјека за ревизијске послове
Сања Тошовић, ревизор

Шеф Службе за ревизију
Мр сц. Хасида Гушић

Ревизор
Велиборка Кењић
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