Служба за ревизију финансијског пословања

На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник
БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака («Службени гласник БиХ» број 61/о6 ) издајем
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА
1.1. Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине извршила је ревизију годишњег финансијског извјештаја за 2005. годину
Демократског народног савеза. Ревизија је испитивала примјену Закона о финансирању
политичких странака, од стране ДНС-a.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. Ревизија је на основу узорака испитивала значајне трансакције које потврђују износе у
финансијским извјештајима, оцјену рачуноводствених начела приликом састављања
финансијских извјештаја, усаглашеност са Законом о финансирању политичких странака.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили пружа разумну основу за изражавање нашег
мишљења.
Утврдили смо да Демократски народни савез није у извјештајном периоду поступио у
складу са одредбама члана 8. став 1. и члана 11. став 3. Закона о финансирању
политичких странака.
Према нашем мишљењу, осим наведеног, ревидирани финансијски извјештаји указују да
је Демократски наредни савез у 2005. години поступао у складу са Законом o
финансирању политичких странака.
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1. УВОД
Служба за ревизију финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ је извршила
ревизију годишњег финансијског извјештаја Демократског народног савеза за 2005. годину.
Ревизија је предузета у складу са чланом 14. став 1. Закона о финансирању политичких
странака и чланом 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима 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 ДНС је исказао укупне приходе у
износу од 179.363,47 КМ, чија структура је дата у сљедећој табели:
Ред.бр. Врста прихода
1 Чланарина
Прилози физичких
2 лица
Прилози правних
3 лица
4 Приходи од имовине
5 Приходи од пр.лица
6 Приходи од поклона
7 Приходи из буџета
8 Остали приходи
Укупни приходи:

Износ у
КМ
80,00

Учешће у
Ук.прих. %
0,10%

24.081,00

13,40%

0,00
0,00
0,00
740,25
154.462,22
0,00
179.363,47

0,00%
0,00%
0,00%
0,40%
86,10%
0,00%
100,00

У годишњем финансијском извјештају политичка странка је исказала укупне расходе у износу
од 161.476,55 КМ.
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Назив политичке странке: Демократски народни савез. Скраћени назив странке је ДНС
Политичка странка је регистрована 06.10.2003. године у Основном суду у Бањалуци, број
уписа РП-4/00.
Сједиште политичке странке је у Бања Луци , Алеја Светог Саве 20.
Лица овлаштена за заступање странке: Марко Павић, предсједник
Радомир Тривић, секретар Главног одбора
Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2005.годину је Ранка Михајловић.
Организациону структуру ДНС чине :
- Главни одбор
- Градски одбор Бања Лука
- 6 регионалних одбора
- 46 општинска одбора
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3. ОПИС РЕВИЗИЈЕ
Предмет ревизије су годишњи финансијски извјештај ДНС за 2005.годину и то сљедећих
организационих дјелова :
 Главни одбор Бања Лука,
 Општински одбор Приједор,
 Општински одбор Шамац.
Циљ ревизије је да ревизору омогући да изрази мишљење о томе да ли је ДНС у извјештајном
периоду поступио у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака.
Обим ревизије финансијских извјештаја ДНС обухвата утврђивање усклађености
финансијских трансакција политичке странке 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 и приходе од
имовине.
4. ПРЕТХОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
Ревизија финансијских извјештаја ДНС обавља се први пут.
5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ
5.1. НАЛАЗИ
a) На основу обављене ревизије утврђено је да је Демократски народни савез прекршио
одредбе члана 8. став 1. Закона о финансирању политичких странака.1
Општински одбор Приједор према достављеној изјави број:11/06 од 25.07.2006.године,
користи пословне просторије Завода за изградњу града и општине Приједор без накнаде.
Општински одбор Шамац користи канцеларију Мјесне заједнице Шамац такође без накнаде.
Увидом у достављену додатну документацију за 2005. годину, утврђено је да општински
одбори Рогатица и Зворник користе пословне просторије општинских органа управе.
b) Странка је прекршила члан 11. став 3. Закона о финансирању политичких странака.2
Демократски народни савез финансијски извјештај није попунио у складу са чланом 20.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака („Службени
гласник БиХ“ број 10/04).
Нису испоштоване одредбе Правилника о годишњим финансијским извјештајима по којим
нижи организациони дијелови политичке странке имају обавезу да трошкове исказују на
појединачним обрасцима трошкова (обрасци 4-1, 4-2 и 4-3), док се образац укупних
расхода доставља на нивоу политичке странке (образац 4). Политичка странка је
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.Државни, ентитетски и кантонални органи, органи општинских и мјесних заједница, јавне институције ,
јавна предузећа, хуманитарне организације, предузећа која су по самој својој дјелатности искључиво
непрофитна, вјерске заједнице, као и привредна удружења у којима су уложени јавни капитал износи
најмање 25% не могу да финансирају политичке партије.
2
Политичка странка је обавезна да Централној изборној комисији Босне и Херцеговине подноси
финансијске извјештаје на обрасцима које је одобрила Централна изборна комисија БиХ.
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доставила само формулар укупних расхода политичке странке и није доставила формуларе
4-1, 4-2, и 4-3.
На основу обављене ревизије финансијских извјештаја организационих дијелова политичке
странке утврђено је да се, осим наведеног, ДНС финансирао у складу са одредбама Закона о
финансирању политичких странака.
5.2. П Р Е П О Р У К Е :
На основу уочених недостатака препоручује се Демократском народном савезу:
 да поступа у складу са одредбама члана 8. став 1. и члана 11. став 3. Закона о
финансирању политичких странака;
 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 дужностии одобравања
исплате, евидентирања и исплате готовине уз претходно дефинисање висине
благајничког максимума;3
 да успостави централни регистар чланова.
КОМЕНТАР:
У остављеном року Демократски народни савез очитовао се дописом од 23.04.2007.године у
којем наводи да поједине општинске организације ДНС користе канцеларије бивших
Друштвено-политичких организација без накнаде, из разлога што није ријешен статус
располагања са том имовином. Такође наводи да су у току 2006.године предузете активности у
појединим општинама у погледу кориштења канцеларија, по уговорном односу уз плаћање
закупнине, и да ће отклонити уочени недостатак.
Странка у свом изјашњењу наводи да је због неразумјевања или недоречености члана 2о.
Правилника о годишњим финансијским извјештајима, направила пропуст и није доставила
тражене обрасце, и да ће у наредном периоду достављати исте. Накнадно су достављени
обрасци за 2005. годину, као и сви обрасци који иду уз годишњи финансијски извјештај за
2006. годину.
Истичемо да смо током обављања ревизије имали добру и коректну сарадњу са техничким
особљем из Главног одбора, као и са особама овлаштеним за финансијске извјештаје
Демократског народног савеза.

Хасида Гушић, шеф Службе
Андан Невенко, ревизор
Семин Рамовић, помоћник ревизора
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Општински одбор ДНС Приједор на основу Одлуке покрива трошкове исплате из благајне за
канцеларијске трошкове, без валидне документације. Дневник благајне води на мјесечном нивоу, налози
за исплату не садрже спецификацију канцеларијских трошкова, односно пратећу документацију – рачуне
5
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