СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00) члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака («Службени гласник БиХ» број 61/06), а у складу са чланом 12. 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 финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је преглед годишњег финансијског извјештаја Народне демократске
странке за 2007. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у складу са
Законом о финансирању политичких странака и успостављање ефикасног система интерних
контрола.
Преглед смо 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 политичких
странака.
Преглед је ограничен на контролу годишњег финансијског извјештаја политичке странке и
примјену аналитичких процедура на подацима из финансијског извјештаја, па према томе не
обезбјеђују поузданост која би се добила извршеном ревизијом у просторијама странке.
На основу нашег прегледа утврђено је сљедеће:
1. Странка није испоштовала одредбе члана 5. став (1), члана 6. и члана 11. став (1)
и (3) Закона о финансирању политичких странака.
На основу нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње
напомене под 1. нисмо запазили ништа значајно што би указало на друге недостатке у
извјештају или финансирању ове политичке странке супротно одредбама Закона о
финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ (у даљем
тексту: Служба за ревизију) је извршила преглед годишњег финансијског извјештаја Народне
демократске странке за 2007. годину.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени у складу са чланом 25. Правилника
о годишњим финансијским извјештајима политичких странака («Службени гласник БиХ» број
61/06) и чланом 2. Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и
ревизије финансијских извјештаја политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 103/08).
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 је
исказала приходе у износу од 43.704,00 КМ, чија структура је дата у сљедећој табели:
Врста прихода

1

6.122,00

14,00%

3
4
5
6

Чланарина
Прилози физичких
лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона

2.500,00
10.267,00
0,00
0,00
0,00

6,00%
23,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Приходи из буџета

24.815,00

57,00%

Укупни приходи:

43.704,00

100,00%

2

Износ у КМ

Учешће у
укупном
приходу %

Ред.бр.

У годишњем финансијском извјештају Народна демократска странка је исказала укупне
расходе у износу од 37.610,00 КМ.1
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Народна демократска странка. Скраћени назив странке је НДС.
Политичка странка је регистрована 30.06.2003. године у Основном суду у Бањој Луци, број
уписа РП-2/03.
Сједиште политичке странке је у Бања Луци, Видовданска бр.27.
Лица овлаштена за заступање странке: Крсто Јандрић, предсједник.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2007. годину је Жељко Књајић.
Организациону структуру Народне демократске странке чине:
1

Контролом расхода које су исказали организациони дијелови странке утврђени су укупни расходи за странку
који износе 54.395,00 КМ.Тако је странка исказала мање расходе од стварних за износ од 16.785,00 КМ.
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-сједиште странке у Бања Луци и
- 7 општинских одбора.

3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи
странке за 2007. годину.

финансијски извјештај Народне демократске

Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је Народна демократска странка у извјештајном периоду поступала у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле
финансијског извјештаја утврди одређена кршења наведеног закона, оцјењује да ли је потребно
извршити ревизију у просторијама политичке странке да би могао изразити мишљење о томе
да ли се странка финансирала у складу са Законом о финансирању политичких странака.
Обим прегледа и контроле финансијског 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 политичких
странака, односно усклађености извора финансирања и начина трошења средстава, са
посебним нагласком на чланарине, прилоге физичких и правних лица, и приходе из буџета.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Извршен је преглед годишњих финансијских извјештаја Народне демократске странке за 2005.
и 2006. годину и издати су извјештаји о прегледу са мишљењем ревизора, налазима и
препоруком ревизије у којима је наведено да је странка дужна поступати по одредбама члана
11. став (3) Закона о финансирању политичких странака.
Нереализоване препоруке:
На основу уочених недостатака у годишњем финансијском извјештају за 2007. годину,
утврђено је да Народна демократска странка није испоштовала препоруке дате у извјештајима
о прегледу и да је у 2007. години поступала супротно одредбама члана 11. став (3) Закона о
финансирању политичких странака.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
а) Народна демократска странка је прекршила одредбе члана 5. став (1) Закона о
финансирању политичких странака.2
 Странка је примила прилог од правног лица Валтермат Рехтсанвалц („Waltermat
Rechtsanwalz“) ЕУ у износу од 9.767,00 КМ, чиме је прекорачила Законом дозвољени лимит
прилога за износ од 4.727,00 КМ.
2

Укупан износ једнократног прилога из става 1.члана 4. не смије премашити осам просјечних плата према
званичним подацима Агенције за статистику Босне и Херцеговине у једној календарској години и не смије се
додјељивати више од једном годишње.Према подацима Агенције за статистику БиХ , просјечна плата за 2006.
годину износи 630,00 КМ, тако да осам плата износи 5.040,00 КМ , што представља и лимит прилога.
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б) Народна демократска странка је прекршила одредбе члана 6. Закона о финансирању
политичких странака.3
 Странка је примила донацију од Пензионерске странке Грчке у износу од 1000,00 КМ, коју
није пријавила, односно исказала на обрасцу 3-б.(Прилози правних лица) годишњег
финансијског извјештаја.4
 Општински одбори странке Шипово, Источно Сарајево, Лопаре, Гацко и Брчко користе
канцеларијске просторе без накнаде. Странка је имала обавезу да прилоге остварене
кориштењем простора искаже у финансијском извјештају (Образац 3-е).5

ц) Такође на основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја утврђено је
да je Народна демократска странка прекршила одредбе члана 11. став (1) и (3) Закона о
финансирању политичких странака.6
 Странка није исказала на обрасцу 2.(преглед промета свих трансакционих рачуна) девизни
рачун отворен код НЛБ Развојне банке , на коме је евидентиран промет- инодонација.7
 На Обрасцу 2.(преглед промета свих трансакционих рачуна), нису исказани трансакциони
рачуни које је странка имала отворене у 2006.години.8
 Финансијски извјештај за 2007.годину, достављен је дана 16.04.2008. године, мимо законом
предвиђеног рока.
 Странка годишњи финансијски извјештај није доставила на обрасцима предвиђеним
чланом 5. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака
(„Службени гласник БиХ“ бр.61/06). У годишњем финансијском извјештају нису
достављени обрасци за појединачне врсте прихода као и образац обавеза.
 Укупни расходи на нивоу странке исказани су у мањем износу за 16.785,00 КМ у односу на
расходе исказане по организационим дијеловима странке.
 Образац 5..(Обавезе странке) није достављен уз годишњи финансијски извјештај.
Контролом пословних књига утврђено је да Странка у финансијском извјештају није
исказала обавезе према добављачима у износу од 5.076,95 КМ.
Трошкови предизборне кампање превремених избора за предсједника Републике Српске
Народна демократска странка је поступила у складу са одредбама члана 15.10 Изборног
закона БиХ, односно у сврху изборне кампање је потрошила 8.191,00 КМ.
3

Ако укупни износ прилога једног лица из става 1.члана 4. премашује 100,00 КМ, та уплата мора да се унесе у
финансијски извјештај у складу са чланом 11.
4
Извод број 7. од 26.07.2007. године уплата 1000,00 КМ од стране Пензионерске странке Грчке.
5
Изјаве власника пословних простора за поменуте општинске одборе о уступању канцеларија без накнаде.
6
Политичке партије воде евиденцију о својим приходима и расходима (члан 11.став 1.) До 31.03.наредне године
политичке партије подносе финансијски извјештај у форми коју одобри Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине .Овај извјештај садржи податке утврђене Изборним законом.Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине доноси прописе за провођенје одредби којима се ближе утврђује садржај, форма , начин и други
детаљи извјештавања.(члан 11.став 3).
7
Извод бр.25 НЛБ Развојна банка евидентирана конверзија са девизног рачуна ЕУР-а у КМ. Бруто биланс промет
конта 2440- девизни рачун.
8
Исказана стања на трансакционим рачунима у 2006. години код сљедећих општинских одбора: Брчко, Фоча,
Зворник, Бијељина, Градишка и Челинац.Странка није доставила доказе да су трансакциони рачуни код горе
наведених општинских одбора угашени.
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Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ политичка странка за потребе изборне
кампање не смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ9 по бирачу у сваком изборном
кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија БиХ. Према подацима
Централне изборне комисије БиХ, Народна демократска странка је могла потрошити
336.664,20 КМ
5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Народној демократској странци да се придржава одредаба Закона о
финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се
препоручује:
 да поступа у складу са одредбома чланова 5 .став (1), члана 6. и члана 11. става (1) и
(3) Закона о финансирању политичких странака, односно да финансијске извјештаје
доставља у року и на начин који је утврђен Законом о финансирању политичких
странака и Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака.
Коментар
Народна демократска странка се није очитовала на налазе ревизије и мишљење ревизора дато
у прелиминарном извјештају о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2007. годину
који јој је достављен 05.02.2009. године.

Мр.Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију
Невенко Андан, ревизор
Анела Бурђовић Капић , помоћник ревизора
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Члан 15.10 став 2. истог члана прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање
израчунава тако што се број гласача у свим 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 Федерације БиХ,
чланове Парламентарне скупштине БиХ, члана Предсједништва БиХ, и предсједника и потпредсједнике РС,
односно 20 фенинга за изборе за чланове кантоналних скупштина.
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