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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је ревизију годишњег
финансијског извјештаја Српске радикалне странке “9. ЈАНУАР” 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 Српска
радикална странка “9. ЈАНУАР” прекршила одредбе члaна 5. 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 извјештај указује да
је Српска радикална странка “9. ЈАНУАР” у 2019. години поступала 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 Српске радикалне странке “9. ЈАНУАР” 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, Српска радикална странка “9.
ЈАНУАР” није остварила приходе, што је приказано у наредној табели:
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 је исказала расходе у укупном износу од 107,50
КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“. Скраћени назив је СРС „9.
ЈАНУАР“.
Српска радикална странка „Др. Војислав Шешељ“ регистрована је код Основног суда у
Бијељини, Рјешењем број: Ф-1-86/03 од 20.11.2003. године, те је Рјешењем Основног суда у
Бијељини број: Ф-1-74/04 од 04.11.2004. године уписана промјена назива политичке странке.
Рјешењем Основног суда у Бијељини број: 080-0-1-16-000 013 од 11.05.2016. године уписана је
промјена назива политичке странке, па исти гласи: Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја сједиште странке је у Бијељини,
Карађорђева бр. 27, док је ревизија странка извршена на адреси Његошева 5/1.1
Лице овлаштено за заступање странке је Мирко Благојевић, предсједник.
Лице овлаштено за финансијске извјештаје за 2019. годину је Свјетлана Илић.
Према Уговору о закупу адреса странке је Његошева 5/1, Бијељина, те је ревизија и обављена на тој адреси.
Странка није претходно обавијестила Централну изборну комисију Босне и Херцеговине о промјени адресе.
1
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Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину, организациону
структуру Српске радикалне странке „9. ЈАНУАР“ чине: Централа странке и Предсједништво
странке, све у Бијељини.
3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије је годишњи финансијски извјештај Српске радикалне странке „9. ЈАНУАР“
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 Српска радикална
странка “9. ЈАНУАР” у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака.
Обим ревизије финансијских извјештаја Српска радикална странка “9. ЈАНУАР” 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
Извршени су прегледи, односно ревизија финансијских извјештаја у периоду од 2008. до 2015.
године када је странка носила назив Српска радикална странка „Др. Војислав Шешељ“ и
преглед финансијских извјештаја у периоду од 2016. до 2018. године, од када странка дјелује
под називом Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“.
Након обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину издат је
извјештај о прегледу са мишљењем ревизора, налазима и препорукама странци: да пријављује
прилоге, без обзира на који начин их остварује, да успостави тачне евиденције о приходима и
расходима, да пословне књиге води у складу са рачуноводственим прописима и да финансијске
извјештаје које подноси Централној изборној комисији Босне и Херцеговине попуњава у
складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.
Нереализоване препоруке:
На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2019. годину,
утврђено је да политичка странка није испоштовала препоруке ревизије.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ РЕВИЗИЈЕ
5.1 НАЛАЗИ
a) Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“ прекршила је одредбе члана 5. став (4)
Закона о финансирању политичких странака.
Странка није евидентирала у пословним књигама, нити је у финансијском извјештају
пријавила неновчану донацију, остварену кориштењем пословног простора у 2019. години
за коју није платила закупнину, што је супротно одредбама члана 5. став (4) Закона о
финансирању политичких странака
Увидом у уговор о закупу пословног простора утврђено је да је странка дана 08.01.2018.
године закључила уговор са физичким лицем о кориштењу пословног простора у закуп, без
плаћања закупнине, са уговореним трајањем закупа до 08.01.2020. године.
С обзиром да је политичка странка у 2019. години користила простор без плаћања
закупнине, остварила је неновчану донацију, коју је у складу са одредбама члана 5. став (4)
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Закона о финансирању политичких странака, била обавезна евидентирати у својим
пословним књигама и пријавити у финансијском извјештају.
b) Политичка странка је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) и став
(4) Закона о финансирању политичких странака.
Ревизијом финансијског извјештаја и финансијске документације, утврђено је да странка
није водила пословне књиге у складу са рачуноводственим прописима2, није успоставила
потпуне евиденције о својим приходима и расходима3 и годишњи финансијски извјештај
није поднијела на начин како је прописала Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине4.
(1) У пословним књигама и финансијском извјештају странка није евидентирала неновчану
донацију, нити трошак закупнине пословног простора који је користила у 2019. години,
чиме је прекшила одредбе чл. 13, 18, 21. и 22. Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака (у даљем тексту: Правилник).
(2) Странка у обрасцу 2.1 финансијског извјештаја (преглед промета благајне) није
исказала почетни салдо и салдо на дан 31.12.2019. године у благајни, чиме је прекршила
одредбе члана 12. Правилника.
Увидом у пословне књиге и аналитичку картицу промета благајне утврђено је почетно
стање и стање на дан 31.12.2019. године у износу од 2.678,06 КМ.
Странка у поступку ревизије није предочила документацију о стању средстава у
благајни, нити је утврђено да је странка извршила попис новчаних средстава у благајни
на дан 31.12.2019. године, а што је била обавезна у складу са рачуноводственим
прописима.
(3) У обрасцу 5 финансијског извјештаја (обавезе странке) странка је исказала обавезе
према различитим добављачима у износу од 4.214,61 КМ.
Увидом у пословне књиге утврђено је да су све исказане обавезе према добављачима
евидентиране по почетном стању на дан 01.01.2019. године, односно да су настале у
претходним годинама.
На основу наведеног евидентно је да странка није вршила усаглашавање својих обавеза
са добављачима, док у поступку обављања ревизије није обезбиједила конфирмације са
добављачима.

У склaду сa oдрeдбoм члaнa 11. стaв (1) Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa, пoлитичкa стрaнкa je дужнa
вoдити пoслoвнe књигe у склaду сa рaчунoвoдствeним прoписимa.
3
У склaду сa oдрeдбoм из члaнa 12. стaв (1) oвoг Зaкoнa дужнa je успoстaвити eвидeнциje o свим прихoдимa и
рaсхoдимa.
4
У склaду сa oдрeдбoм из члaнa 12. стaв (4) Зaкoнa, пoлитичкa стрaнкa пoднoси финaнсиjски извjeштaj у фoрми
кojу oдoбри Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
2
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5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Српској радикалној странци „9. ЈАНУАР“ да се придржава одредаба Закона
о финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се
препоручује:
 да пријављује прилоге, без обзира на који начин их остварује,
 да успостави тачне евиденције о приходима и расходима,
 да врши усаглашавање својих обавеза и попис новчаних средстава у благајни,
 да пословне књиге води у складу са рачуноводственим прописима и
 да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ
попуњава у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима
политичких странака.
КОМЕНТАР:
Српска радикална странка „9. ЈАНУАР“ није се очитовала на налазе ревизора дате у
Прелиминарном извјештају о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2019. годину.
Захваљујемо се овлаштеном лицу за заступање странке на коректној сарадњи током обављања
ревизије финансијског извјештаја.

Шеф Одсјека за ревизијске послове, ревизор
Сања Тошовић

Шеф Службе за ревизију
Мр сц. Хасида Гушић

Ревизор
Велиборка Кењић
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