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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег
финансијског извјештаја Реформске странке из Зворника за 2014. годину.
Рукoвoдствo пoлитичкe стрaнкe je oдгoвoрнo зa финaнсиjскe извjeштaje, пoступaњe стрaнкe у
склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa, тe успoстaвљaњe eфикaснoг
систeмa интeрних кoнтрoлa.
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.
Прегледом годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину, Реформске странке из
Зворника, нисмо запазили ништа значајно 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) је
извршила преглед годишњег финансијског извјештаја Реформске странке из Зворника за 2014.
годину.
Преглед и контрола финансијског извјештаја су проведени у складу са 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 није обављена ревизија у просторијама политичке странке, постоји
могућност да поједине материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Реформска странка из Зворника се
финансирала из сљедећих извора, како је наведено у табели:
Р/Б

Извори финансирања

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I

Члaнaринa
Прилoзи физичких лицa (3-a)
Прилoзи прaвних лицa (3-б)
Прихoди oд имoвинe (3-ц)
Прихoди oд пр.лицa (3-д)
Прихoди oд пoклoнa (3-e)
Прихoди из буџeтa (3-ф)
Прихoди oд прoпaгaндe (3-г)
Oстaли прихoди
Укупни прихoди (1-9)

II

Крeдитнo зaдужeњe кoд бaнaкa
Извoри финaнсирaњa (I+II)

Износ
(КМ)
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00

Учешће у
изворима
финансирања (%)
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

У годишњем финансијском извјештају странка je исказала расходе у износу од 238,25 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке је Реформска странка из Зворника. Скраћени назив странке је РС.
Странка је регистрована 23.12.2011. године код Основног суда у Бијељини под бројем уписа:
080-0Ф1-11-000061.
Сједиште странке је у Зворнику, улица Браће Југовић „ТЦ Стадион“.
Лице овлаштено за заступање странке је Марко Мекић, предсједник странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја је Зоран Савић.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја, Реформска странка из Зворника нема
организационe дијеловe нижег нивоа.
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Реформске странке из
Зворника за 2014. годину.
Циљ прегледа и контроле је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да установи
да ли је политичка 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
теренску ревизију да би могао изразити мишљење о томе да ли се странка финансирала у
складу са Законом о финансирању политичких странака.
Обим прегледа и контроле финансијскoг извјештаја Реформске странке из Зворника 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.
4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ
Преглед и контрола финансијских извјештаја Реформске странке из Зворника континуирано су
вршени у периоду од 2006. до 2013. године, након којих су издати извјештаји о прегледу са
мишљењем ревизора, налазима и препорукама ревизије.
Након извршеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину, Служба за
ревизију је издала извјештај о прегледу са мишљењем, налазима и препорукама странци да
успостави адекватне евиденције у својим пословним књигама и да финансијске извјештаје које
подноси Централној изборној комисији Босне и Херцеговине попуњава у складу са
Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака.
5. НАЛАЗИ РЕВИЗИЈЕ
На основу прегледа годишњег финансијског извјештаја Реформске странке из Зворника за
2014. годину, остале финансијске документације странке, те доказа из других извора
(Извјештаја о трансакцијским рачунима из Јединственог регистра Централне банке БиХ и
података свих нивоа власти у Босни и Херцеговини о финансирању политичких странака из
буџета), нисмо запазили ништа значајно што би указало на финансирање ове политичке
странке супротно одредбама Закона о финансирању политичких странака.
Коментар:
У остављеном року, Реформска странка из Зворника није доставила примједбу на
Прелиминарни извјештај о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2014. годину.

Помоћник ревизора
Mр sc. Горан Цицовић

Шеф Службе за ревизију
Мр sc. Хасида Гушић
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