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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је преглед и канцеларијску ревизију годишњег финансијског извјештаја
Српске радикалне странке др.В.Шешељ за 2005.годину.
Руководство странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање у складу са законима
и прописима и успостављање ефикасног система интерних контрола.
Преглед и канцеларијску ревизију 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 и канцеларијска ревизија су ограничени 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 теренском ревизијом.
На основу нашег прегледа утврђено је сљедеће:
Политичка странка се није финансирала у складу са одредбама члана 6. и члана 11.став 1.
Закона о финансирању политичких странака.
На основу нашег прегледа, односно ревизије финансијског извје штаја, осим горе
наведеног , нисмо запазили ништа значајно што би указало на друге недостатке у
извјештају или финансирању ове политичке странке, те није потребно вршити додатну
ревизију у просторијама странке по члану 14. став 7. 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 и канцеларијску ревизију годишњег
финансијског извјештаја и додатне финансијске документације Српског радикалне странке
др.В.Шешељ за 2005.годину.
Преглед, контрола и канцеларијска ревизија је проведена 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 и контроле
финансијских извјештаја, број: 01-07-1267/05, од 05.05.2005. године.
Због чињенице да није обављена теренска ревизија, постоји велика могућност да поједине
материјално значајне грешке не буду откривене.
Према подацима из годишњег финансијског извјештаја Српска радикална странка др.В.Шешељ
исказала је приходе у износу од 118.184,65 КМ, чија структура је дата у сљедећој табели:
Ред.бр.

Врста прихода

1

Чланарина
Прилози физичких
лица
Прилози правних лица
Приходи од имовине

2.328,00

2,00%

6.397,00
150,00
0,00

5,40%
0,10%
0,00%

Приходи од пр.лица
Приходи од поклона

0,00
5.835,73

0,00%
4,90%

Приходи из буџета

87.904,83

74,40%

Остали приходи

15.569,09

13,20%

118.184,65

100,00%

2
3
4
5
6
7
8

Укупни приходи:

Износ у КМ

Учешће у
укупном
приходу %

У годишњем финансијском извјештају Српска радикална странка др.В.Шешељ је исказала
укупне расходе у узносу од 159.756,85 КМ..
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Српска радикална странка др.В.Шешељ.До 4.11.2004. године
странка је носила назив Српски радикални савез др.В.Шешељ, када је Рјешењем Основног суда
у Бијељини број :Ф-1-74/04
промјењен назив странке.
Скраћени назив странке је: СРС др.В.Шешељ
СРС др.В.Шешељ је регистрована 04.11.2004.године код Основног суда у Бијељини, под
бројем: Ф-1-74/04.
Сједиште политичке странке је у Бијељини, улица Карадјордјева бр.27
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За заступање странке овлаштени су : Радисав Кањерић, предсједник, Мирко Благојевић,
предсједник Извршног одбора странке, Драган Дјурдјевић и Миленко Тодоровић , чланови
Извршног одбора странке.
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2005.годину је Радмила Николић.
Организациону структуру СРС др. В.Шешељ чине:
-Главно сједиште у Бијељини
-39. општинска одбора

3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ
Предмет канцеларијске ревизије је годишњи финансијски извјештај СРС др.В.Шешељ за
2005. годину и додатне финансијске документације: Биланс стања и успјеха за 2005.годину,
попис имовине, промет жиро-рачуна и благајне, као и изводи бр.1 са стањем на дан
03.01.2005.г и број 204 са стањем на дан 31.12.2005. године.
Циљ канцеларијске ревизије је да ревизор на бази финансијског извјештаја покуша да
установи да ли је СРС др.В.Шешељ у извјештајном периоду поступила у у складу са одредбама
Закона о финансирању политичких странака. Уколико ревизор на бази контроле финансијскиг
извјештаја утврди одређена кршења 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 канцеларијске ревизије финансијских извјештаја СРС Др.В.Шешељ 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, прилоге физичких и правних лица, приходе од имовине.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Није вршена ревизија финансијских извјештаја.
5. НАЛАЗИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
a) На основу обављеног прегледа и канцеларијске ревизије финансијског извје штаја
и додатне документације , утврдјено је да СРС др.В.Шешељ није поступила у
складу са одредбама члана 6. Закона о финансирању политичких странака,
односно да није пријавила прилоге.1
Прегледом појединачних образаца 4-1. Режијско-административни трошкови по општинским
одборима Српске радикалне странке др.В.Шешељ, утврдјено је за два општинска одбора и то:
Теслић и Зворник да на поменутим обрасцима нису исказали трошкове закупа пословног
простора који користе, а да koристе пословни простор, указују трошкови као напримјер,
1

Дужност пријављивања прилога:Ако укупни износ прилога једно г лица из става 1. члана 4. премашује 100 КМ,
та уплата мора да се унесе у финансијски извјештај у складу са чланом 11.
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електричне енергије, телефона и друго.Ако не плаћају пословни простор, односно користе га
без накнаде, протувриједност закупнине требало је приказати у финансијском извјештају као
прилог странци.
b) Странка је прекршила члан 11. став 1. Закона о финансирању политичких
странака 2
Укупни приходи политичке партије за 2005. годину, остварени су у износу од 118.184,65 КМ.
Из достављеног годишњег обрачуна-образац Биланс успјеха , увидом у податке о укупним
приходима странке исти су приказани у износу од 112.884,65 КМ, што представља разлику од
5.300,00 КМ. Из наведеног произлази да се неслажу подаци за укупне приходе странке из
достављеног обрасца бр.3 годишњег финансијског извјештаја и завршног обрачуна-обрасца
Биланс успјеха за 2005.годину.
5.2. ПРЕПОРУКЕ
На основу уочених недостатака Српској радикалној странци-др.В.Шешељ се препоручује:
 Странка треба поступати у складу са одредбама члана 6. и члана 11. став 1.Закона о
финансирању политичких странака.

Гушић Хасида, шеф Службе
Андан Невенко, ревизор

2

Политичка партије воде евиденцију о сво јим прихо дима и расходима.Политичка партија је дужна да Изборној
комисији Босне и Херцеговине по днесе финансијски извјештај за сваку календарску(рачуноводствену го дину).
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