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На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака („Службени 

гласник БиХ“, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“, број: 96/13, 89/16 и 5/22) и 

члана 12. Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије 

финансијских извјештаја политичких странака („Службени гласник БиХ“, број: 103/08 и 

5/22), издајем 
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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА  

 

Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег 

финансијског извјештаја Покрета Волимо Српску за 2020. годину и финансијског извјештаја 

за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата Локалних 

избора, одржаних 2020. године.  

 

Руководство политичке странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке 

у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака и поглавља 15 Изборног 

закона Босне и Херцеговине, те успостављање ефикасног система интерних контрола. 

 

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 2020. годину утврђено је да је Покрет 

Волимо Српску прекршио одредбе члана 4. став (1), члана 11. став (1) и члана 12. став 

(1) Закона о финансирању политичких странака.  

 

На основу нашег прегледа, односно контроле финансијског извјештаја, осим горње 

напомене, 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, нити на финансирање 

трошкова изборне кампање супротно одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и 

Херцеговине. 
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1. УВОД 
 

Служба за ревизију финансирања политичких странака (у даљем тексту: Служба за ревизију) 

извршила је преглед годишњег финансијског извјештаја Покрета Волимо Српску за 2020. 

годину и финансијског извјештаја за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе 

до дана овјере резултата Локалних избора, одржаних 2020. године.  
 

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, Покрет Волимо Српску се 

финансирао из сљедећих извора1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У годишњем финансијском извјештају за 2020. годину, политичка странка је исказала 

расходе у укупном износу 11.099,60 КМ2. 

 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  
 

Назив политичке странке је Покрет Волимо Српску. Скраћени назив је ВС. 
 

Политичка странка је уписана у регистар политичких организација код Основног суда у 

Бијељини, Решењем број: 080-0-Ф1-19-000 088 од 03.12.2019. године.  
 

Сједиште политичке странке је у Бијељини, улица Краља Драгутина 74.   
 

Лице овлаштено за заступање странке је Бранка Ђелмо, предсједница странке.  
 

Овлаштено лице за финансијске извјештаје за 2020. годину је Нина Нинковић. 

                                           
1 Подаци су преузети из коригованог финансијског извјештаја за 2020. годину, чије корекције је политичка 

странка извршила 26.05.2022. године, након што јој је достављен прелиминарни извјештај ревизије. 
 

2 Подаци су преузети из коригованог финансијског извјештаја. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

(%) 

1. Чланарина 0,00 0,00 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 10.150,00 88,47 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 0,00 0,00 

4. Приходи од имовине ( 3-ц ) 0,00 0,00 

5. Приходи од пр.лица ( 3-д ) 0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 1.200,00 10,46 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 123,00 1,07 

8. Приходи од пропаганде (3-г) 0.00 0,00 

I Укупни приходи (1-8) 11.473,00 100,00 

II Остали приходи и друго 0,00 0,00 

          Извори финансирања (I+II) 11.473,00 100,00 
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Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину, Покрет Волимо 

Српску нема ниже организационе дијелове. 
 

 

3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА  
 

Предмет прегледа и контроле је годишњи финансијски извјештај Покрета Волимо Српску 

за 2020. годину и финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за 

изборе до дана овјере резултата Локалних избора, одржаних 2020. године.  
 

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 и одредбама члана 15.10 Изборног 

закона Босне и Херцеговине. Уколико ревизор на бази контроле финансијског извјештаја 

утврди одређена кршења наведеног закона, оцјењује да ли је потребно извршити ревизију у 

просторијама странке да би могао изразити мишљење о томе да ли се странка финансирала у 

складу са Законом о финансирању политичких странака, те да ли је трошкове изборне 

кампање остварила у оквиру законом утврђеног лимита.   
 

Обим прегледа и контроле финансијских извјештаја Покрета Волимо Српску 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 
 

Служба за ревизију извршила је преглед годишњег финансијског извјештаја Покрета Волимо 

Српску за 2019. године, након чега је издат извјештај о прегледу у коме је констатовано да 

није утврђено ништа што би указало на недостатке у финансијском извјештају или на 

финансирање Покрета Волимо Српску у 2019. години супротно одредбама Закона о 

финансирању политичких странака.   

 

5. НАЛАЗИ  И ПРЕПОРУКЕ 
 

5.1 НАЛАЗИ 
 

a) Покрет Волимо Српску је прекршио одредбе члана 4. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака3.   
 

Политичка странка је својим планом утрошка средстава за 2020. годину, који је донијела 

12.03.2020. године предвидјела трошкове у износу од 5.520,00 КМ.  

Странка је 24.12.2020. године донијела ребаланс плана утрошка средства за 2020. годину, 

наводећи да је предсједништво странке донијело одлуку ребалансу плана због 

непредвиђених трошкова такси према Централној изборној комисији БиХ. Ребалансом 

плана предвиђени су трошкови у износу од 11.366,00 КМ. 

Обзиром да су трошкови таксе за овјеру за учешће на Локалним изборима 2020. године 

настали 01. и 02. јула, те да је странка ребаланс донијела на крају пословне године, након 

                                           
3 У складу са одредбом члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака, странка финансијска 

средства из члана 3. став (1) овог закона може користити искључиво за остваривање циљева утврђених својим 

програмом и статутом. 
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што су сви трошкови настали и евидентирани у пословним књигама, исти није прихваћен 

приликом контроле утрошка средстава у скаду са одредбом из члана 4. став (1) закона о 

финансирању политичких странака.  

Покрет Волимо Српску је оствариo трошкове у износу од 11.299,60 КМ, при чему је 

планиране трошкове прекорачиo за износ од 5.779,60 КМ. 
 

b) Политичка странка је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (1) 

Закона о финансирању политичких странака.   
 

Прегледом финансијског извјештаја, пословних књига и финансијске документације 

утврђено је да Покрет Волимо Српску у пословним књигама није успоставио правилне и 

тачне евиденције о својим приходима и расходима, чиме је прекршо одредбе члана 11. 

став (1) и члана 12. став (1) Закона о финансирању политичких странака.  
 

(1) Политичка странка је средства у износу од 123,00 КМ која је остварила из буџета 

Општине Брод за финансирање изборне кампање, у пословним књигама евидентирала 

као донацију правног лица.  
 

(2) Плаћену таксу за овјеру за учешће на Локалним изборима 2020. године, у износу од 

5.100,00 КМ, странка је u пословним књигама евидентирала као трошак у наведеном 

износу. 

Међутим, Одлуком Централне изборне комисије БиХ о поврату уплаћеног износа таксе 

за овјеру, број: 06-1-07-3-163/21 од 25.02.2021. године Покрет Волимо Српску је 

остварио право на поврат уплаћених средства по основу таксе у износу од 200,00 КМ, па 

је трошак таксе износио 4.900 КМ, а не 5.100,00 КМ како је евидентирано у пословним 

књигама. 
 

Трошкови изборне кампање 
 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона БиХ, политичка странка за потребе 

изборне кампање не  смије потрошити више од 0,30 односно 0,20 КМ4 по бирачу у 

сваком изборном кругу, према броју бирача које је објавила Централна изборна комисија 

БиХ. Према подацима Централне изборне комисије БиХ, Покрет Волимо Српску је у 

сврху изборне кампање за за Локалне изборе 2020. године могао потрошити 193.805,10 

КМ.   

Покрет Волимо Српску је у постизборном финансијском извјештају за 2020. годину 

исказало трошкове изборне кампање у износу од 4.810,90 КМ. 

 

5.2 ПРЕПОРУКЕ 
 

Препоручује се Покрету Волимо Српску да се придржава одредаба Закона о финансирању 

политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се препоручује: 
 

                                           
4 Члан 15.10 став 2. Изборног закона БиХ прописује да се максимално дозвоЉени износ за финансирање 

изборне кампање израчунава тако што се број гласача у свим изборним јединицама у којима политички субјект 

има кандидатску листу или кандидата помножи са: 30 фенинга за начелника општине односно градоначелника 

и за чланове скупштине општине, чланове Народне скупштине РС и Представничког  дома  Парламента 

Федерације БиХ, чланове Парламентарне скупштине БиХ, члана Предсједништва БиХ, и предсједника и 

потпредсједнике РС, односно 20 фенинга за изборе за чланове кантоналних скупштина. 
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 да благовремено доноси програм утрошка средстава, као и његов ребаланс, те да 

финансијска средства обезбијеђена за финансирање странке користи у складу са 

утврђеним програмом утрошка средстава и 

 

 да у пословним књигама води потпуне и тачне евиденције о svojim приходима и 

расходима. 
 

 

КОМЕНТАР 
 

Политичка странка је, након што јој је достављен Прелиминарни извјештај о прегледу 

годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину са налазима ревизије, извршила 

корекције финансијског извјештаја у складу са одредбама члана 14. ства (3) Закона о 

финансирању политичких странака. Корекције извјештаја су уважене, па су налази наведени 

у прелиминарном извјештају ревизије кориговани. 

 

 

 

     Помоћник ревизора                                                            Шеф Службе за ревизију, ревизор  

  

   Мр.sc. Горан Цицовић                                                                   Мр.sc. Хасида Гушић 

 

 


