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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА 
 
 
Служба за ревизију финансирања политичких странака је извршила ревизију финансијског 
пословања Странке бизниса Српске у 2009. години. 
 
Руководство странке је одговорно за вођење пословних књига, финансијско извјештавање, 
поступање у складу са Законом о финансирању политичких странака 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 испитивала трансакције које потврђују износе у финансијским исказима, оцјену 
рачуноводствених начела приликом састављања финансијских исказа 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 смо утврдили да је Странка бизниса Српске у извјештајном периоду 
прекршила одредбе члана 11. став (1) и став (3)  Закона о финансирању политичких 
странака.  
 
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски искази указују да 
је Странка бизниса српске 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 је извршила ревизију финансијског 
пословања Странке бизниса Српске у 2009. години. 
 
Ревизија је предузета у складу са чланом 14. став (1) Закона о финансирању политичких 
странака («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), чланом 24. 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 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 финансијских исказа, односно Биланса успјеха за период 01.01. до 
31.12.2009. године1 који је Странка бизниса Српске доставила Агенцији за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге (АПИФ)2, утврђено је да иста није остварила приход, 
што је исказано у наредној табели: 
             

Ред.бр. Врста прихода Износ у КМ 
Учешће у 
укупном 
приходу % 

1 Чланарина 0,00  

2 Прилози физичких лица  0,00  

3 Прилози правних лица  0,00  

4 Приходи од имовине 0,00  

5 Приходи од пр.лица  0,00  

6 Приходи од поклона 0,00  

7 Приходи из буџета  0,00  

 Укупни приходи: 0,00  
 
У Билансу успјеха који је странка сачинила за АФИП исказани су расходи у износу од  
67,00 КМ.  
 
 
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  
 
Назив политичке странке је Странка бизниса Српске. Странка је регистрована 14.03.2008. 
године у Основном суду у Бања Луци под бројем: Рп-2/08.  
Сједиште Странке бизниса Српске је у Прњавору, улица Стевана Немање бб.  
 

                                          
1 Странка ЦИК БиХ није поднијела годишњи финансијски извјештај за 2009. годину, иако је била обавезна 
то учинити у складу са Законом о финансирању политичких странака. 
  
2 Годишњи обрачун који је политичка странка у складу са одредбама члана 4. став (2) Правилника о 
годишњим финансијским извјештајима политичких странака обавезна доставити ЦИК БиХ.  
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Лице овлаштено за заступање странке је Славко Вујиновић, предсједник странке. 
Истовремено предсједник странке је и лице овлаштено за подношење финансијских 
извјештаја и контакте са Централном изборном комисијом БиХ. 
Према изјави овлаштене особе, Странка бизниса Српске нема ниже нивое организовања.  
 
 
3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ 
 
Предмет ревизије су финансијски искази и документација Странке бизниса Српске за 
2009. годину.  
                        
Циљ ревизије је да ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је Странка бизниса 
Српске у извјештајном периоду поступала у складу са одредбама Закона о финансирању 
политичких странака.  
 
Обим ревизије финансијских извјештаја политичке странке Странке бизниса Српске 
обухвата контролу и провођење аналитичких процедура ради утврђивања усклађености 
података које је странка исказала у финансијским исказима са одредбама Закона о 
финансирању политичких странака, односно усклађености извора финансирања и начина 
трошења средстава.  

 
 
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 
Ревизија се обавља први пут. 
Странка бизниса Српске Централној изборној комисији БиХ није доставила годишњи 
финансијски извјештај за 2008. годину, па јој је најављена ревизија финансијских 
извјештаја на терену у просторијама странке. Политичка странка ревизорима Службе за 
ревизију финансирања политичких странака није омогућила приступ просторијама, те 
самим тиме онемогућила да се изврши ревизија. Централна изборна комисија БиХ је у 
складу са својим надлежностима, а на основу члана 14. став (7) Закона о финансирању 
политичких странака, Одлуком број: 01-07-6-147/09 од 25.02.2010. године Странци 
бизниса Српске изрекла административну мјеру којом јој је ускраћено право да се 
кандидује на наредним изборима, односно Општим изборима 2010. године.  
 
 
 
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
5.1. НАЛАЗИ 

 
 

Странка бизниса Српске је прекршила одредбе члана 11. став (1) и став (3)  Закона о 
финансирању политичких странака 3.   
 

                                          
3 У складу са одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака, странка је обавезна 
водити евиденције о својим приходима и расходима и да Централној изборној комисији БиХ поднесе 
финансијски извјештај за сваку календарску годину.  
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 годишњим финансијским извјештајима политичких странака („Службени гласник 
БиХ“ број 61/06) 
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(1) Странка бизниса Српске у 2009. години није водила пословне књиге и није испунила 
обавезу према Централној изборној комисији БиХ, односно није поднијела годишњи 
финансијски извјештај.  

 
- У поступку ревизије у просторијама политичке странке, утврђено је да Странка бизниса 

Српске у 2009. години није успоставила евиденције о својим приходима и расходима, 
односно није водила пословне књиге4. 

 
- Финансијски извјештај који су све политичке странке у складу са одредбама члана 11. 

став (1) Закона о финансирању политичких странака обавезне доставити Централној 
изборној комисији БиХ за сваку календарску годину и то до 31.03. наредне године, 
Странка бизниса Српске није поднијела.  

 
Из разлога што није водила пословне књиге и Централној изборној комисији БиХ није 
поднијела годишњи финансијски извјештај, Странка бизниса Српске је прекршила одредбе 
члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  

 
Служба за ревизију је сугерисала овлаштеној особи да странка добровољно поступи у 
складу са чланом 13. став (3) Закона о финансирању политичких странака5, те да успостави 
књиговодствене евиденције и сачини годишњи финансијски извјештај за 2009. годину. 
Странка бизниса Српске то није учинила, нити је подузела било какве активности да би 
отклонила пропусте у финансијском извјештавању, којима је прекршила одредбе Закона о 
финансирању политичких странака.   
 
 
(2) У току ревизије извршен је увид у финансијску документацију: изводе са 

трансакцијског рачуна странке, Биланс успјеха (извјештај о укупном резултату) за 
период 01.01. до 31.12.2009. године и Биланс стања (извјештај о финансијском 
положају) који је странка поднијела Агенцији за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 36/09) и узете су изјаве овлаштене особе, 
предсједника странке, везане за пословање и финансијске активности Странка бизниса 
Српске у 2009. години, на основу којих је утврђено сљедеће:  

 
- По трансакцијском рачуну странке, у наведеном периоду, није остварен прилив 

средстава који би указивао на то да је странка остварила приход. Такођер ни у 
финансијским исказима који су претходно наведени није исказан никакав приход. 
По трансакцијском рачуну странка је имала исплате у износу од 412,79 КМ и то 
исплату та трошкове електричне енергије у износу од 345,29 КМ и 67,50 КМ за друге 
нематеријалне трошкове. Стање средстава на трансакцијском рачуну на дан 31.12.2009. 
године је износило 1.176,51 КМ. 
 
У складу са одредбама члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака и 
члана 11. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака, 
Странка бизниса Српске је имала обавезу да на обрасцу 2 - Преглед промета 
трансакцијских рачуна искаже: стање рачуна на дан 01.01. за годину за коју се подноси 

                                          
4 Предсједник странке, уједно и лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја, је својом изјавом 
потврдио наведене чињенице. 
 
5 У складу са одредбама члана 13. став (3) Закона о финансирању политичких странака, Централна изборна 
комисија БиХ ће прије изрицања казне или подузимања административне мјере настојати да постигне да 
политичка странка за коју је установљено да је прекршила одредбе овог закона,  добровољно отклони уочене 
недостатке, ако су они отклоњиви. 
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извјештај, укупан промет улаза, укупан промет излаза и стање средстава на рачуну на 
дан 31.12. у извјештајној години.  
Странка је имала обавезу, у складу са чланом 21. истог правилника, да на обрасцу 4-1 
финансијског извјештаја искаже режијско-административне трошкове које је остварила 
у извјештајном периоду.  
 

- Странка бизниса Српске је на крају извештајног периода, односно 31.12.2009. године 
имала обавезе у износу од 9.600,00 КМ, од чега је износ од 5.050,00 КМ обавеза по 
основу краткорочног зајма, док обавезе према добављачима износе 4.550,00 КМ.  
 
У складу са чланом 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака и чланом 
23. Правилника о годишњим финансијским извјештајима, странка је била обавезна да 
на обрасцу 5. финансијског извјештаја искаже сва дуговања странке на дан 31.12. 
извјештајне године, скупа са: називом повјериоца, износом дуга, датумом настанка 
дуга, начином отплате и крајњим роком враћања дуга. 

 
 
 
 
5.2. ПРЕПОРУКЕ  

 
Препоручује се Странци бизниса Српске да се придржава одредаба Закона о 
финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се 
препоручује: 
 

 
 да у складу са  одредбама члана 11. став (1) Закона о финансирању политичких 

странака, успостави евиденције о својим приходима и расходима,  
 да финансијске извјештаје подноси Централној изборној комисији БиХ за сваку 

календарску годину и  
 да финансијске извјештаје подноси у складу са одредбама члана 11. став (3) 

Закона о финансирању политичких странака, односно у законом прописаном року 
и у форми прописаној Правилником о годишњим финансијским извјештајима 
политичких странака.  

 
 
 
Коментар 
 
Странка бизниса Српске се није очитовалa на налазе ревизије и мишљење равизора дато у 
прелиминарном извјештају о ревизији финансијског пословања у 2009. години који јој је 
достављен 13.01.2011. године. 
 
 
 
 
Мр. Хасида Гушић, Шеф Службе за ревизију, ревизор 
 
 
Сања Чабрило, ревизор  


