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МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА 

 

Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед годишњег 

финансијског извјештаја Социјалистичке партије Српске за 2020. годину и финансијског 

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

Локалних избора, одржаних у новембру  2020. године. 

 

Руководство политичке странке је одговорно за финансијске извјештаје, поступање странке у 

складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака и одредбама 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.  

 

 

Прeглeдoм гoдишњeг финaнсиjскoг извjeштaja зa 2020. гoдину, утврђeнo je дa je 

Социјалистичка партија Српске прекршила одредбе члана 4. став (1), члана 5. став (4), 

члана 11. став (1) и члана 12. став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких 

странака и члана 15.1 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине. 

 

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

напомене, нисмо запазили ништа значајно што би указало на недостатке у финaнсиjскoм 

извjeштajу или нa финaнсирaњe oвe пoлитичкe стрaнкe супрoтнo oдрeдбaмa Зaкoнa o 

финaнсирaњу пoлитичких стрaнaкa и 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 Социјалистичке партије Српске за 2020. 

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

дана овјере резултата Локалних  избора, одржаних у новембру 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, Социјалистичка партија Српске се 

финансирала из сљедећих извора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У годишњем финансијском извјештају странка је исказала расходе у укупном износу од 

107.605,36 КМ.  

 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  

 

Назив политичке странке је Социјалистичка партија Српске. Скраћени назив странке је СПС. 
 

Социјалистичка партија Српске је уписана у регистар код Основног суда у Бијељини, Рјешењем, 

број: 080-0-F1-20-000 017 од 26.02.2020. године.  
 

Сједиште политичке странке је у Бијељини, улица Стефана Дечанског број 2551.  
 

Лице овлаштено за заступање странке је Горан Селак, предсједник. 

Лице овлаштено за подношење финансијских извјештаја за 2020. годину је Слађана Савић. 
 

Према подацима из годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину, организациону структуру 

Социјалистичке партије Српске чини: 
 

- Главни одбор.  

 

 

 

                                           
1Дана 11.11.2020. године странка је обавијестила Централну изборну комисију Босне и Херцеговине да је адреса  

 странке за пријем поште Јована Дучића 25, 78000 Бања Лука. 

Р/Б Извори финансирања 
Износ  

(КМ) 

Структура 

 (%) 

1. Чланарина 5.000,00 7,37 

2. Прилози физичких лица ( 3-а ) 58.989,00 86,91 

3. Прилози правних лица ( 3-б ) 3.510,00 5,17 

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

5. 
Приходи од добити предузећа у 

власништву политичке  странке ( 3-д ) 
0,00 0,00 

6. Приходи од поклона ( 3-е ) 0,00 0,00 

7. Приходи из буџета ( 3-ф ) 255,43 0,37 

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

I Укупни приходи (1-8) 67.754,43 99,82 

II Остали приходи и друго 123,00 0,18 

          Извори финансирања (I+II) 67.877,43 100,00 
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3. ОПИС ПРЕГЛЕДА И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА  

 

Предмет прегледа и контроле je гoдишњи финaнсиjски извjeштaj Социјалистичке партије 

Српске зa 2020. гoдину и финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру 

за изборе до дана овјере резултата Локалних избора одржаних у новембру 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 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 финaнсиjских извjeштaja Социјалистичке партије Српске oбухвaтa 

кoнтрoлу и прoвoђeњe aнaлитичких прoцeдурa рaди утврђивaњa усклaђeнoсти пoдaтaкa кoje je 

стрaнкa искaзaлa у финaнсиjскoм извjeштajу сa oдрeдбaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких 

стрaнaкa, oднoснo усклaђeнoсти извoрa финaнсирaњa и нaчинa трoшeњa срeдстaвa.  

 

4. ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ 

 

Преглед и контрола финансијских извјештаја се обавља први пут.  

 

5. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

5.1 НАЛАЗИ 

 

a) Социјалистичка партија прекршила је одредбе члана 4. став (1)2 Закона о финансирању 

политичких странака.  

 

Социјалистичка партија Српске је у годишњем финансијском извјештају за 2020. годину 

исказала укупне расходе у износу од 107.605,36 КМ. 
 

Увидом у Програм утрошка средстава за 2020. годину који је Централној изборној комисији 

БиХ доставила Социјалистичка партија Српске, утврђено је да је странка планирала расходе у 

укупном износу од 108.050,00 КМ, од чега трошкове рекламе и пропаганде у износу од 

75.000,00 КМ.  
 

Анализом Програма утрошка средстава утврђено је да странка није планирала све трошкове, 

те да је дио режијско-административних трошкова, као и трошкове рекламе и пропаганде 

остварила у већем износу од планираних. 
 

- Странка је у годишњем финансијском извјештају за 2020. годину исказала трошкове 

услуга у износу од 50,00 КМ, трошкове утрошене воде у износу од 85,05 КМ, трошкове 

репрезентације у износу од 66,00 КМ и камате у износу од 1,81 КМ, а исте није 

планирала Програмом утрошка средстава. 
 

- Социјалистичка партија Српске је трошкове бруто зарада планирала у износу од 8.500,00 

КМ, а исте је остварила у износу од 8.606,40 КМ, што је више за 106,40 КМ у односу на 

планирани износ. 
 

- Странка је остале нематеријалне трошкове (таксе и др.) планирала у износу од 9.000,00 

КМ, а исте је остварила у износу од 9.927,50 КМ, што је за 927,50 КМ више у односу на 

планиране трошкове.  

                                           
2 Према одредбама члана 4. став (1) Зaкoнa о финансирању политичких странака, финaнсиjскa срeдствa из члaнa 3. 

стaв (1) наведеног Закона стрaнкa мoжe кoристити искључивo зa oствaривaњe циљeвa утврђeних свojим прoгрaмoм 

и стaтутoм. 
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- Социјалистичка партија Српске је остварила трошкове рекламе и пропаганде у износу од 

83.444,11 КМ, односно за 8.444,11 КМ више у односу на планирана средства.  
 

- Социјалистичка партија Српске новчана средства у износу 3.001,90 КМ која је уплатила 

Удружењу родитеља пријевремено рођене дјеце „Мрвице“ као помоћ није предвидјела у 

Програму утрошка средстава.  

 

С обзиром да је Социјалистичка партија Српске утрошила за 12.682,77 КМ више средства 

од износа утврђеног Програмом утрошка средстава за 2020. годину, прекршила је одредбе 

члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странка.   

  

b) Социјалистичка партија Српске прекршила је одредбе члана 5. став (4)3 Закона о 

финансирању политичких странака.  

 

(1) Социјалистичка партија Српске у пословним књигама и у годишњем финансијском 

извјештају није исказала неновчане донације физичког лица по основу бесплатне објаве на 

друштвеним мрежама, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању 

политичких странака. 
 

Увидом у Одлуку Централне изборне комисије Босне и Херцеговине број 05-1-07-5-

1079/20 од 29.10.2020. године, утврђено је да је Саша Кондић, путем друштвене мреже 

„Facebook“ водио плаћену изборну кампању, те промовисао Милана Томановића као 

кандидатa на Локалним изборима 2020. године, а прије службеног почетка изборне 

кампање. Исто тако, утврђено је да је објава спонзорисана.  

С обзиром да политичка странка није платила објаве на друштвеним мрежама, остварила 

је неновчану донацију физичког лица.  
 

Странка је у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака и Законом о финансирању политичких странака била дужна да неновчане 

донације евидентира у пословним књигама и пријави у годишњем финансијском 

извјештају за 2020. годину. 

 

(2) Странка чланарине у износу од 1.625,00 КМ примљене у готовом новцу није уплатила на 

трансакциони рачун у року од 10 дана од пријема готовинске уплате, чиме је прекршила 

одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака. 

 

Контролом извода са трансакционог рачуна утврђено је да је странка дана 15.10.2020. 

године на трансакциони рачун извршила полог чланарина у готовини у износу од 2.390,00 

КМ. Странка је на захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине доставила 

документацију о чланаринама, тј. доставила је признанице о готовинској уплати из којих 

је утврђено да је 15 физичких лица-чланова странке у периоду од 18.08.2020. године до 

09.10.2020. године готовински уплатило чланарину у укупном износу од 2.390,00 КМ.  
 

На основу наведеног, утврђено је да је странка чланарине примљена у готовом новцу у 

износу од 765,00 КМ уплатила у року од 10 дана од дана пријема готовинске уплате, а 

прикупљена средства у износу од 1.625,00 КМ је уплатила на трансакциони рачун након 

протока рока од 10 дана од пријема готовинске уплате.  

 

Поред наведеног, утврђено је да странка није издала потврде физичким лицима о 

примљеној чланарини, што је, такође, супротно одредбама члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.   

 

                                           
3 Политичка странка дужна је водити евиденцију о пријему чланарина и добровољних прилога, те издавати потврде о 

пријему чланарина и добровољних прилога. 
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(3) Социјалистичка партија Српске није, у годишњем финансијском извјештају, пријавила 

прилоге у износу од 3.001,90 КМ, чиме је прекршила одредбе члана 5. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака.  
 

Према саопштењу које је странка објавила на својој веб-страници, Социјалистичка партија 

Српске је дана 09.10.2020. године организовала хуманитарно вече како би помогла раду 

Удружења родитеља пријевремено рођене дијеце „Мрвице“. 
 

Увидом у изводе са трансакционог рачуна утврђено је да је странка дана 13.10.2020. 

године на свој трансакциони рачун уплатила прикупљена средства на донаторској вечери 

у износу од 3.001,90 КМ, а дана 14.10.2020. године наведена средства уплатила је на рачун 

Удружења родитеља пријевремено рођене дијеце „Мрвице“. 
 

На захтјев Службе за ревизију, странка је доставила списак лица која су дала прилоге у 

сврху помоћи у раду наведеног удружења са појединачним износима и потписима лица 

која су дала прилоге.  
 

Социјалистичка партија Српске је требала прилоге физичких лица исказати у обрасцу 3-а 

(прилози физичких лица) годишњег финансијског извјештаја. 

 

(4) Социјалистичка партија Српске није издала потврде о примљеним прилозима, чиме је 

прекшила одредбе члана 5. став (4) Закона о финансирању политичких странака.  
 

У годишњем финансијском извјештају за 2020. годину странка је у обрасцу 3-а исказала 

прилоге физичких лица у укупном износу од 58.989,00 КМ, а у обрасцу 3-б је исказала 

прилог правног лица у износу од 3.510,00 КМ.  

 

c) Социјалистичка партија Српске прекршила је одредбе члана 11. став (1) и члана 12. 

став (1), став (3) и став (4) Закона о финансирању политичких странака и члана 15.1 

став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.   

 

На основу обављеног прегледа годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину и друге 

финансијске документације, утврђено је да Социјалистичка партија Српске није водила 

правилне и потпуне евиденције о стању и промету готовине, приходима, расходима и 

обавезама, што је супротно рачуноводственим прописима и да годишњи финансијски 

извјештај за 2020. годину није попунила у складу са Правилником о годишњим финансијским 

извјештајима политичких странака („Службени гласник БиХ“ број 96/13 и 89/16) - у даљем 

тексту: Правилник чиме је прекршила одредбе члана 11. став (1) и члана 12. став (4) Закона о 

финансирању политичких странака. 

 

(1) Социјалистичка партија Српскe није у обрасцу 1.1 (организациона структура политичке 

странке) годишњег финaнсиjскoг извjeштajа исказала све организационе одборе, чиме је 

прeкршилa oдрeдбe члaнa 10. Прaвилникa. 
 

Социјалистичка партија Српске је у обрасцу 1.1 исказала само Главни одбор. Прегледом 

годишњег финансијског извјештаја, утврђено је да је стрaнкa oствaрилa прихoде из буџeтa 

општина Дервента, Модрича и Брод, штo упућуje дa стрaнкa имa oргaнизaциoнe диjeлoвe у 

нaвeдeним oпштинaмa, које није исказала у годишњем финансијском извјештају.  
 

Такође, увидом у уговоре о закупу пословних просторија утврђено је да је странка 

користила просторије у Челинцу и Сокоцу, а у обрасцу 1.1 није пријавила организационе 

одборе у овим општинама. 
 

Поред наведеног, Служба за ревизију је путем екстерних извора прибавила податке да је 

странка у 2020. години имала општинске и градске одборе у више општина и градова  

(Челинац, Соколац, Угљевик, Братунац, Милићи, Осмаци, Шековићи, Пале, Градишка, 

Бијељина, Бања Лука, Приједор и Добој), које није пријавила у годишњем финансијском 

извјештају, што је супротно одредбама члана 10. Правилника. 
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(2) Социјалистичка партија Српске није успоставила евиденцију о благајничком пословању и 

промет и стање готовинских новчаних средстава није евидентирала у својим пословним 

књигама, што је супротно рачуноводственим прописима и супротно одредбама члана 11. 

став (1) Закона о финансирању политичких странака. 
 

Контролом извода са трансакционих рачуна странке утврђено је да је странка на 

трансакциони рачун уплатила готовинска средстава у укупном износу од 5.391,90 КМ и то 

полог чланарине у износу од 2.390,00 КМ и полог прикупљених средстава на донаторској 

вечери у износу од 3.001,90 КМ.  
 

У годишњем финансијском извјештају који је поднијела Централној изборној комисији 

БиХ, странка није у обрасцу 2.1 (преглед стања благајне) пријавила промет благајне, чиме 

је прекршила одредбе члана 12. Правилника. 

 

(3) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, пословних књига и додатне документације 

утврђено је да Социјалистичка партија Српске није успоставила потпуне и тачне 

евиденције о приходима странке, те исте није правилно исказала у годишњем 

финансијском извјештају.   

 

1.  У пословним књигама и обрасцима 3 (извори финансирања) и 3-е (неновчане донације 

и рачуни које странка није имала обавезу платити) странка није исказала неновчану 

донацију физичког лица које је платило друштвеној мрежи „Facebook“ спонзорисану 

објаву за промоцију кандидата Милана Томановића на Локалним изборима 2020. 

године, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 18. Правилника.  
 

2.  Странка је у финансијском извјештају приходе која је примила из буџета Oпштине 

Брод у износу од 123,00 КМ исказала у обрасцу 3 (извори финансирања) као остале 

приходе, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 19. Правилника.  
 

3.  Социјалистичка партија Српске није у пословним књигама и годишњем финансијском 

извјештају исказала прилоге физичких лица које је примила на хуманитарној вечери 

коју је организовала за помоћ раду Удружења „Мрвице“ у укупном износу од 3.001,90 

КМ, чиме је прекршила одредбе члана 13. и 14. Правилника. 

 

(4) Прегледом годишњег финансијског извјештаја, увидом у пословне књиге и додатну    

документацију, утврђено је да Социјалистичка партија Српске није успоставила потпуне и 

тачне евиденције о расходима и обавезама странке, те исте није правилно исказала у 

финансијском извјештају, чиме је прекршила одредбе члана 21., 22., 23. и 24.  Правилника.  

 

- Социјалистичка партија Српске није пријавила и није евидентирала трошкове изборне 

кампање који су настали промовисањем кандидата на друштвеним мрежама, што је 

супротно одредбама члана 21. и 23. Правилника.   
 

Такође је утврђено да странка није пријавила и није евидентирала трошкове изборне 

кампање ни у постизборном финансијском извјештају, што је супротно одредбама 

члана 12. став (3) Закона о финансирању политичких странка и одредбама члана 15.1 

став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.  
 

Настале трошкове странка је имала обавезу пријавити у обрасцу 4.2 финансијских 

извјештаја. 

 

- Социјалистичка партија Српске није у обрасцу 4 (расходи политичке партије) исказала 

трошкове по основу донације новчаних средстава у сврху помоћи у раду Удружења 

„Мрвице“, чиме је прекршила одредбе члана 21. и 22. Правилника. 

 

- Контролом трошкова закупа пословних простора које је странка исказала у годишњем 

финансијском извјештају, утврђено је да странка није исказала све трошкове закупа, те 

да је у обрасцу 4.1 у оквиру трошкова закупнине пословних простора исказала и 
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трошкове оперативног лизинга опреме, што је супротно рачуноводственим прописима 

и одредбама члана 21. и 22. Правилника.   
 

Странка је у годишњем финансијском извјештају исказала трошкове закупнине 

пословних простора у износу од 2.531,88 КМ. Увидом у пословне књиге утврђено је да 

су трошкови закупнине пословних простора износили 1.756,51 КМ, а да се 775,37 КМ 

односи на трошкове оперативног лизинга опреме. 
 

Такође, увидом у уговоре о закупу пословних простора које је странка користила у 

општинама Челинац и Соколац и пословне књиге странке, утврђено је да странка 

трошкове закупнине пословних простора исказала у мањем износу за 634,78 КМ у 

односу на уговорену цијену закупнине. Наиме, Социјалистичка партија Српске није у 

пословним књигама и годишњем финансијском извјештају исказала трошкове 

закупнине пословних простора у општинама Челинац и Соколац за новембар и 

децембар 2020. године.  
 

Социјалистичка партија Српске у годишњем финансијском извјештају није исказала ни 

обавезе по основу закупа пословних простора за децембар 2020. године, чиме је 

прекршила одредбе члана 24. Правилника.   
 

Исто тако, а на основу прикупљених података из екстерних извора, утврђено је да је 

Социјалистичка партија Српске користила пословне просторе у Бања Луци, Добоју, 

Бијељини и Зворнику, те другим општинама, за које није доставила уговоре о закупу и 

за које није у годишњем финансијском извјештају пријавила трошкове закупа 

пословних простора. 

 

- Странка је у обрасцу 4.2 (трошкови пропаганде) годишњег финансијског извјештаја 

исказала рачун добављача ИД „Euroblic press“ д.о.о. Бања Лука, број: 76-173/2020 од 

10.09.2020. године у износу од 298,35 КМ. Увидом у копију рачуна, утврђено је да је 

исти издат на име физичког лица, предсједника странке, те исти странка, у складу са 

рачуноводственим прописима, није могла евидентирати у својим пословним књигама 

нити исказати у годишњем финансијском извјештају.  

 

(5) Социјалистичка партија Српске није издала потврде о примљеним прилозима, чиме је 

прекшила одредбе члана 6. Правилника.  
 

У годишњем финансијском извјештају за 2020. годину странка је у обрасцу 3-а исказала 

прилоге физичких лица у укупном износу од 58.989,00 КМ, а у обрасцу 3-б је исказала 

прилог правног лица у износу од 3.510,00 КМ.  
 

На захтјев Централне изборне комисије Босне и Херцеговине да достави потврде о 

примљеним прилозима физичких и правних лица, Социјалистичка партија Српске 

доставила је изводе са трансакционих рачуна на које су прилози уплаћени.  

 

Поред наведеног, а увидом у потврде о примљеним чланаринама које је странка издала 

физичким лицима-члановима странке који су чланарину уплатили на трансакциони рачун 

у укупном износу од 2.610,00 КМ, утврђено је да потврде не садрже серијски број потврде, 

адресу, број личног документа и мјесто пребивалишта физичког лица, што је супротно 

одредбама члана 6. Правилника. Такође, прегледом финансијског извјештака је утврђено 

да странка није издала потврде физичким лицима-члановима странке о примљеним 

чланаринама у готовини у укупном износу од 2.390,00 КМ, што је, такође, супротно 

одредбама 6. Правилника.   

 

У складу са одредбама из члана 6. Правилника, политичка странка је дужна сваком 

физичком и правном лицу од којег је примила чланарину или прилог издати потврду у 

којој су садржани сљедећи подаци: назив политичке странке, серијски број потврде, 

укупан износ чланарине /прилога, име и презиме /назив донатора, број личног документа 
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/идентификациони број донатора, адреса и мјесто пребивалишта /сједишта донатора, 

датум уплате, датум издавања потврде и потпис овлаштеног лица. 

 

Трошкови изборне кампање 
 

Према одредбама члана 15.10 Изборног закона Босне и  Херцеговине 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, Социјалистичка партија Српске је у сврху 

изборне кампање могла да потроши 356.002,02 КМ. 
 

Социјалистичка партија Српске је у годишњем финансијском извјештају за 2020. годину исказала  

трошкове изборне кампање у износу 83.444,11 КМ5.  

 

5.2. ПРЕПОРУКЕ 
 

Препоручује се Социјалистичкој партији Српске да се придржава одредаба Закона о 

финансирању политичких странака, а посебно на основу уочених недостатака се 

препоручује: 

 

 да финансијска средства осигурана за финансирање политичке странке користи у 

складу са програмом, 
 

 да води евиденцију о примљеним прилозима, 
 

 да пословне књиге води у складу са рачуноводственим прописима, односно да 

успостави правилне и потпуне евиденције о стању и промету готовине, приходима, 

расходима и обавезама, 
 

 дa успостави евиденције о благајничком пословању и у пoтпунoсти примjeњуje 

принципe и прaвилa блaгajничкoг пoслoвaњa и   
 

 да финансијске извјештаје које подноси Централној изборној комисији БиХ попуњава 

у складу са Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 

странака и Правилником о предизборним и постизборним финансијским 

извјештајима политичких странака.  

 

KОМЕНТАР: 

У остављеном року, Социјалистичка партија Српске није доставила примједбе на мишљење 

ревизора и налазе ревизије дате у Прелиминарном извјештају о прегледу годишњег финансијског 

извјештаја за 2020. годину. 

 

 

Шеф Одсјека за ревизијске послове                                                           Шеф Службе за ревизију  
 

Сања Тошовић                                                                                               Мр сц. Хасида Гушић 
 

Ревизор 
 

Тања Голијанин 

                                           
4 Члан 15.10 став (2) прописује да се максимално дозвољени износ за финансирање изборне кампање израчунава што 

се број гласача у својим 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 ФБиХ, чланове Парламентарне скупштине БиХ, члана 

Предсједништва БиХ, предсједника и потпредсједника РС, односно 20 фенинга за изборе за  чланова кантоналних 

скупштина.  
5 Ови трошкови нису коначни и потребно их је увећати за трошкове изборне кампање који су настали промовисањем           

кандидата на друштвеним мрежама. 


