СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени
гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), 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

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ
ПАРТИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

Број: 03-07-6-112/10
Сарајево, 12.11. 2010. године
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег
финансијског извјештаја Партије социјалне правде за 2009. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са
Законом о финансирању политичких странака и успостављање ефикасног система
интерних контрола.
Преглед 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 финансијских извјештаја, па према томе
не обезбјеђују поузданост која би се добила извршеном ревизијом у просторијама странке.
На основу нашег прегледа утврђено је сљедеће:
Партија социјалне правде није испоштовала одредбе
Закона о финансирању политичких странака, јер
попунила у складу са Правилником о годишњим
политичких странака и на захтјев Централне изборне
додатну финансијску документацију.

члана 11. став (3) и став (4)
финансијски извјештај није
финансијским извјештајима
комисије БиХ није доставила

Прегледом, односно контролом годишњег финансијског извјештаја, а обзиром на
чињеницу да политичка странка није доставила додатну финансијску документацију,
нисмо запазили ништа значајно, осим горње напомене, што би указало на недостатке
у финансијском извјештају или на финансирање ове политичке странке супротно
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 преглед годишњег финансијског извјештаја Партије социјалне
правде за 2009. 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
велика могућност да поједине материјално значајне грешке не буду откривене.
У годишњем финансијском извјештају за 2009. годину Партија социјалне правде је
исказала приход у износу од 1.000,00 КМ, што је исказано у наредној табели:

1

Чланарина

0,00

Учешће у
укупном
приходу %
0,00 %

2

Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине

0,00

0,00 %

Приходи из буџета

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Укупни приходи:

1.000,00

100,00 %

Ред.бр.

3
4
5
6
7

Врста прихода

Приходи од пр.лица
Приходи од поклона

Износ у КМ

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Партија социјалне правде је
остварила расходе у износу 673,70 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке је Партија социјалне правде. Скраћени назив је ПСП.
Политичка странка је рјешењем РП-2/036 од 10.08.2006. године регистрована код
Основног суда у Бања Луци.
Према подацима из рјешења о упису у судски регистар, сједиште политичке странке је у
Бања Луци, Улица Краља Петра И Карађоређевића број 85, док политичка странка у
финансијском извјештају наводи адресу В.С. Степановића број 27.
Лице овлаштено за заступање странке је Др. Драгутин Илић, предсједник странке.
Странка у финансијском извјештају није навела пуни идентитет лица овлаштеног за
подношење финансијских извјештаја1.
У годишњем финансијском извјештају за 2009. годину је наведено да Партија социјалне
правде нема организационих дијелова нижег нивоа.
1

Умјесто имена и презимена особе овлаштене за подношење финансијских извјештаја, странка је навела
само презиме Благојевић.
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Партије социјалне
правде за 2009 годину.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да
установи да ли је Партија социјалне правде у извјештајном периоду поступала у складу са
одредбама Закона о финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле
финансијског извјештаја утврди одређена кршења 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 финансијских извјештаја Партије социјалне правде обухвата
контролу и провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености података
које је странка исказала у финансијском извјештају са одредбама Закона о финансирању
политичких странака.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Контрола финансијских извјештаја Партије социјалне правде се обавља први пут.
Ова политичка странка Централној изборној комисији БиХ није доставила годишњи
финансијски извјештај за 2008. годину, нити је омогућила приступ својим просторијама
како би се извршила ревизија наведеног финансијског извјештаја.
Из разлога што није омогућила вршење ревизије финансијских извјештаја за 2008. годину,
Централна изборна комисија БиХ је Партији социјалне правде, у складу са одредбама
члана 14. став (7) Закона о финансирању политичких странка, одлуком број 01-07-6-145/09
од 25.02.2010. године изрекла административну мјеру којом се овој политичкој странци
ускраћено право да се кандидује на наредним изборима.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
a) Партија социјалне правде није испоштовала одредбе члана 11. став (3) Закона о
финансирању политичких странака 2.
Финансијски извјештај који је доставила Централној изборној комисији БиХ странка није
попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака
-

У финансијском извјештају Партија социјалне правде није исказала податке о датуму
уписа странке у судски регистар и број рјешења под којим се води у судском регистру.
Према подацима из рјешења о упису у судски регистар, који је ова политичка странка
доставила 2008. године, сједиште политичке странке је у Бања Луци, Улица Краља
Петра I Карађоређевића број 85, док је политичка странка у финансијском извјештају за
2009. годину навела адресу В.С. Степановића број 27.
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У складу са одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака, странка је обавезна
водити евиденције о својим приходима и расходима, а у складу са одредбама члана 11. став (3) истог закона,
странка је обавезна подносити финансијски извјештај у форми коју одобри Централна изборна комисија БиХ.
Садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања уређени су Правилником о годишним финансијским
извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 61/06)
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Непријављивањем тачне адресе политичка странка је онемогућила комуникацију и
достављање писмена која Централна изборна комисија БиХ упућује овој странци. Од
почетка 2009. године, достављање свих аката Партији социјалне правде (захтјеви за
достављање финансијских извјештаја, захтјеви за достављање додатне документације,
најава ревизије у прсторијама политичке странке, одлука о санкционисању странке и
сл.) извршава се јавним саопштењем на огласној плочи Централне изборне комисије
БиХ у складу са чланом 85. Закона о управном поступку (Службени гласник БиХ број:
29/02, 12/04, 88/07 и 93/09).3
Непријављивањем сједишта и тачне адресе, политичка странка је прекршила одредбе
члана 9. став (1) Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака.
-

Странка у финансијском извјештају није пријавила идентификациони број правног
лица од кога је примила прилог у износу од 1.000,00 КМ, што није у складу са
одредбама члана 15. став (1) тачка д) Правилника о годишњим финансијским
извјештајима политичких странака.

b) Странка није испоштовала одредбе члана 11. став (4) Закона о финансирању
политичких странака4, односно није доставила додатну финансијску
документацију.
Централна изборна комисија БиХ је актом број 03-07-6-112/10, од 26.05.2010. године5
затражила од Партије социјалне правде да достави додатну финансијску документацију и
то: Бруто биланс странке на дан 31.12.2009. године, Главну књигу са комплетним
аналитичким евиденцијама странке за период 01.01.- 31.12. 2009. године, копију извода са
трансакцијског рачуна странке у периоду 01.01.-31.12.2009. године и податке о пословном
простору који је Партија социјалне правде користила за свој рад у 2009. години.
Партија социјалне правде није доставила тражену финансијску документацију, чиме је
прекршила одредбе члана 11. став (4) Закона о финансирању политичких странака.

5.2. ПРЕПОРУКЕ
Препоручује се Партији социјалне правде да се придржава одредаба Закона о
финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се
препоручује:
 Да финансијске извјештаје које доставља Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине подноси ускладу са одредбама члана 11. став (3) Закона о
финансирању политичких странака и у форми прописаној Правилником о
годишњим финансијским извјештајима политичких странака и
 Да доставља финансијску документацију коју додатно од странке затражи
Централна изборна комисија БиХ.
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Писмена упућена путем поште у складу са чланом 73. став 2. Закона о управном поступку, враћају се са
назнаком поште да је прималац непознат.
4
Сва лица која су дужна да поднесу извјештај, морају да подбнесу и додатне извјештаје које Централна
изборна комисија БиХ затражи.
5
Достављање захтјева је извршено јавним саопштењем на огласној плочи Централне изборне комисије БиХ,
у складу са чланом 85. Закона о управном поступку
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Коментар
Партија социјалне правде се није очитовала на налазе ревизије и мишљење равизора дато у
прелиминарном извјештају о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину
који јој је достављен 29.10.2010. године.

Мр. Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију - ревизор
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