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
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 Народне демократске странке за 2009. годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са законима
и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Наша одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо извршили.
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.
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.
Утврдили смо да Народна демократска странка у извјештајном периоду није поступала у
складу са одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештај указује да
је Народна демократска странка у 2009. 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 годишњег финансијског извјештаја Народне демократске странке за
2009. годину.
Ревизија је предузета у складу са чланом 14. став (1) Закона о финансирању политичких
странака, чланом 24. 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, Народна демократска странка исказала
је укупне приходе у износу од 70.371,00 КМ1, чија структура је дата у сљедећој табели:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Врста прихода
Чланарина
Прилози физичких лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине
Приходи од пр.лица
Приходи од поклона
Приходи из буџета
Остали приходи
Укупни приходи:

Износ у КМ
5.598,00
4.592,00
500,00
25,00
0,00
7.420,00
52.236,00
70.371,00

Учешће у
ук. прих. %
7,95%
6,53%
0,71%
0,04%
0,00%
10,54%
74,23%
0,00%
100,00%

У годишњем финансијском извјештају политичка странка је исказала укупне расходе у износу
од 78.577,00 КМ2.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Народна демократска странка. Скраћени назив странке је НДС.
Политичка странка је регистрована дана 30.06.2003. године године у Основном суду Бања Лука
под бројем уписа РП2/03.
Сједиште политичке странке је у Бањој Луци, улица Милоша Обилића бр. 9.
За заступање странке овлаштен је др. Крсто Јандрић, предсједник.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2009. годину је Жељко Кљајић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину, Народна демократска
странка је исказала сљедећу организациону структуру:
- НДС Бања Лука и
- 9 општинских одбора.

1

Подаци из обрасца 3 (укупни приходи политичке странке) годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину,
који је достављен дана 14.03.2011. године.
2
Подаци из обрасца 4 (укупни расходи политичке странке) годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину,
који је достављен дана 14.03.2011. године.
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3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије је годишњи финансијски извјештај Народна демократска странка за 2009.
годину, и то сљедећих организационих дијелова:
- НДС Бања Лука,
- Општински одбор НДС Теслић, и
- Општински одбор НДС Приједор.
Циљ ревизије је да ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је Народна
демократска странка у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака.
Обим ревизије финансијских 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 приходе из буџета и прилоге физичких и правних лица.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Служба за ревизију је извршила преглед годишњих финансијских извјештаја Народне
демократске странке за 2005., 2006. и 2007. годину, након којих су издати извјештаји о
ревизији, односно прегледу. Такође, Служба за ревизију је извршила преглед годишњег
финансијског извјештаја за 2008. годину, некон којег је издат Извјештај о прегледу са
мишљењем ревизора, налазима и препорукама. Према налазима Службе за ревизију, Народна
демократска странка није поступала у складу са одредбама члана 6. и члана 11. став (3) Закона
о финансирању политичких странака.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
Народна демократска странка прекршила је одредбе члана 11. став (1) Закона о
финансирању политичких странака.
Народна демократска странка је уз одговор на Прелиминарни извјештај о ревизији годишњег
финансијског извјештаја за 2009. годину доставила исправљене и допуњене обрасце годишњег
финансијског извјештаја, чиме је поступила у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака.
Међутим, странка није водила правилне евиденције о својим приходима и расходима, чиме је
прекршила одредбе члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака. Ревизијом
је утврђено да Народна демократска странка није све пословне промјене настале у 2009. годину
евидентирала у својим пословним књигама за 2009. годину. Служба за ревизију је, такође,
утврдила да ОО НДС Приједор није правилно водио благајничко пословање, што је за резултат
имало погрешно исказивање прихода овог одбора, односно прилога физичких лица.
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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 одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању
политичких странака, односно да успостави одговарајуће евиденције о својим
приходима и расходима,
 да устроји управљање готовином путем благајне и уведе обавезу вођења
благајничких извјештаја на дневном нивоу уз обавезне прилоге (налог уплате и налог
исплате; документа на основу којих се врше исплате путем благајне). Пословање
благајне треба уредити тако да се разграниче дужности одобравања исплате,
евидентирања и исплате готовине уз претходно дефинисање висине благајничког
максимума3,
 да обезбиједи одговарајуће податке о донаторима средстава и успостави адекватне
рачуноводствене евиденције, као претпоставку за правилно финансијско
извјештавање,
 да дефинише поступке и процедуре интерних контрола везаних за процес трошења
финансијских средстава странке, и
 да утврди стварно стање својих обавеза и проведе одговарајућа књижења у својим
пословним књигама.
КОМЕНТАР:
У остављеном року, Народна демократска странка је доставила одговор на Прелиминарни
извјештај о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину.
Народна демократска странка је накнадно доставила и исправљене обрасце годишњег
финансијског извјештаја за 2009. годину, чиме је поступила по препорукама Службе за
ревизију, односно финансијски извјештај попунила у складу са Правилником о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака. У складу са одредбама члана 13. став (3)
Закона о финансирању политичких странака, Народна демократска странка је добровољно
отклонила недостатке у финансијском извјештају, односно извршила је поврат средстава
„Нискоградњи“ доо Лакташи. Напомињемо да је НДС у одговору истакла да утврђени
недостаци нису настали с циљем да се прикривају подаци, већ су резултат организационотехничких недостатака, као и да прихвата препоруке Службе за ревизију.
Захваљујемо се запосленим у Народној демократској странци на доброј и коректној сарадњи
током обављања ревизије финансијских извјештаја.
Хасида Гушић, шеф Службе
Сања Чабрило, ревизор
Жељко Бакалар, помоћник ревизора
3

Ревизијом је утврђено да је у обрасцу 2-1 странка исказала и салдо благајне ОО НДС Нови Град у износу од
330,00 КМ. Увидом у благајнички извјештај утврђено је да су средства уплаћена у благајну дана 04.11.2008.
године. Странка је током ревизије дала појашњење да су средства исплаћена из благајне, о чему не посједује
доказе (исплатницу).
Такође, Општински одбор НДС Приједор нема правилно успостављено благајничко пословање и благајну води на
мјесечном нивоу. Све уплате у благајну по основу чланарине и прилога, као и плаћање свих обавеза овог одбора
се врши путем благајне. Странка не врши полог средстава по основу наплаћене чланарине и прилога на
трансакцијски рачун.
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