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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске који обухватају: Преглед планираних и остварених прихода, 
примитака, расхода и издатака исказаних у главној књизи трезора на 
рачуноводственом фонду 01; Преглед прихода, примитака, расхода и издатака на 
рачуноводственим фондовима од 01 до 05 и Преглед имовине, обавеза и извора са 
стањем на дан 31.12.2020. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом 
смо обухватили преглед значајних трансакција, образложења уз обрасце годишњих 
финансијских извјештаја и примјену рачуноводствених политика у ревидираном 
периоду. 

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним 
аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2020. године; 
прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања 
за јавни сектор важећим у Републици Српској. 

Основ за мишљење 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200 – 2810. Наша одговорност 
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо провели у складу са ISSAI 130 – Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских корисника финансијске 
извјештаје Министарства унутрашњих послова Републике Српске чине табеларни 
прегледи наведени у нашем извјештају. Усвојени оквир финансијског извјештавања 
за јавни сектор у Републици Српској подразумијева да се све трансакције, процјене 
и политике одмјеравају у односу на усаглашеност са Међународним 
рачуноводственим стандардима за јавни сектор. 

Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Министарства унутрашњих послова Републике Српске се ослањају на 
прописани оквир финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици Српској. 

Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује 
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 2020. 
годину. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући да нам пруже основу за наше 
ревизијско мишљење. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Министар је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно 
прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и 
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одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе 
настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних 
информација у образложењима уз обрасце годишњих финансијских извјештаја; 
одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених 
процјена које су примјерене датим околностима и надзор над процесом 
извјештавања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, као 
цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или 
грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 

Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 

Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у 
финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер 
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака 
који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног 
мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија, такође, укључује оцјену 
примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској 
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране 
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије и другим 
важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне недостатке 
у систему интерних контрола који се могу идентификовати током ревизије. 

 

Бања Лука, 06.04. 2021. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Mишљење 

Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске за 2020. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, 
финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са 
значајним законским и другим прописима. 

Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације 
приказане у финансијским извјештајима Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске за 2020. годину су, у свим материјално значајним аспектима, у 
складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење 

Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености. 

Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
министар је, такође, одговорaн да осигура да су активности, финансијске 
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са 
прописима којима су регулисане. 

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и 
другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних 
неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске. 

 

Бања Лука, 06.04. 2021. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се министру да обезбиједи да се: 

1) трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти исказују на 
обрачунском основу у складу са чланом 140. став (2) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, 

2) у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 
процијени нови (преостали) вијек трајања сталних средстава која су у 
употреби, а чија је садашња вриједност сведена на нулу. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се министру да обезбиједи да се: 

1) поступци јавних набавки проводе у складу са чланом 15. став (1) и (6) Закона 
о јавним набавкама. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

 Закон о буџетском систему Републике Српске, 

 Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину, 

 Одлука о усвајању Другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину,  

 Закон о државним службеницима, 

 Закон о раду, 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

 Закон о јавним набавкама, 

 Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске, 

 Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова 
Републике Српске, 

 Закон о доприносима, 

 Закон о порезу на доходак, 

 Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида, 

 Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике, 

 Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене 
у јавном сектору Републике Српске, 

 Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (у даљем тексту: 
Министарство), као републички орган управе основано је у складу са Законом о 
републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', број 115/18) и врши 
управне и друге стручне послове у складу са чланом 20. наведеног закона. 

Законом о полицији и унутрашњим пословима уређени су надлежност, дјелокруг, 
основи организације и руковођења у Министарству, полицијски и други унутрашњи 
послови, основни принципи примјене полицијских овлашћења, дужности и права, 
радни услови и права из радног односа, дисциплинска и материјална одговорност, 
обрада личних података и заштита тајности података, полицијска и стручна обука, 
контрола и јавност рада Министарства и друга питања.  

Финансијско пословање Министарства обавља се у потпуности преко Јединственог 
рачуна трезора путем директне конекције са трезором. Главна књига Министарства 
је у потпуности у саставу главне књиге трезора Републике Српске.  

Осим средстава обезбијеђених у буџету за потребе овог минисдтарства, у складу са 
чланом 3. став (3), (4) и (5) Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2020. 
годину (''Службени гласник Републике Српске“ број: 112/19, 61/20 и 122/20), 
Министарство може користити средства од продаје наоружања и сталне имовине, у 
износу од 100% (фонд 02 – Фонд прихода по посебним прописима) у складу са 
интерним планом и програмом. Одлуку о продаји наоружања доноси Влада 
Републике Српске и одобрава интерни план и програм о трошењу наведених 
средстава. Такође, Министарство може користити средства од уплата накнада 
возача за предавања о посљедицама које произилазе из непоштовања или 
непознавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима у износу од 100% 
(фонд 02- Фонд прихода по посебним прописима) у складу са законским и 
подзаконским актима која уређују ову област. 

Министрство остварује приходе по основу рефундације наплаћених средстава на 
име издавања личних докумената, путних исправа, возачких дозвола и саобраћајних 
дозвола. Рефундацију врши Министарство финансија и трезора БиХ на јединствене 
рачуне трезора Републике Српске. Исти се евидентирају на организационом коду 
Министарства у оквиру фонда 01 (буџет), тако да се не могу трошити директно од 
стране Министарства, већ имају карактер буџетских прихода.  

Материјално-финансијско пословање Министарства се обавља на нивоу централе у 
Бањој Луци, а оперативни послови подијељени су по полицијским управама.  

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији није било 
примједби. 

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване 
су и писане италик словима.  

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је финансијску 
ревизију Министарства за 2019. годину при чему су дате три препоруке. Двије 
препоруке су везане за финансијске извјештаје и једна за усклађеност. 
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Министарство је у складу са чланом 20. став (3) Закона о ревизији јавног сектора 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14) 
доставило 09.04.2020. године Акциони план за провођење препорука утврђених у 
Извјештају о проведеној финансијској ревизији Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске за период 01.01-31.12.2019. године. Извјештај о реализацији 
наведеног плана сачињен је 11.01.2021. године. Дате препоруке односиле су се на 
евидентирање расхода за стручне услуге у периоду у коме су настале, пренос на 
краткорочне обавезе дугорочних обавеза по зајмовима које доспијевају на наплату 
до годину дана и примјену прописане основице за обрачун накнада личних примања 
и новчаних помоћи. Дате репоруке су проведене. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

У складу са Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 115/18), Министар је донио Правилник у о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске, којим је систематизовано 2.459 радних мјеста са 7.552 извршиоца (6.081 са 
статусом полицијских службеника, 1.002 са статусом државних службеника, 468 
извршилаца са статусом намјештеника и једно именовано лице).  

На дан 31.12.2020. године у Министарству је поред министра било запослено 7.147 
извршилаца од којих су 5.618 полицијски службеници, 1.046 државни службеници (на 
неодређено вријеме било је запослено 972 и на одређено 74 службеника), 482 
намјештеници (на неодређено вријеме било је запослено 407 и на одређено 75 
намјештеника). 

У 2020. години у примјени је био Правилник о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима од 30.08.2016. године са измјенама утврђеним 18.06.2020. 
године.  

У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16) и осталим подзаконским актима који регулишу ову 
област, у 2018. години именован је координатор за успостављање финансијског 
управљања и контроле у Министарству и сачињена Изјава о мисији, визији и 
циљевима Министарства. У 2019. години идентификовани су пословни процеси и 
активности унутар процеса и састављена књига/мапа пословних процеса у Управи 
за материјално-финансијске и имовинске послове, а исто је у 2020. години урађено 
у Управи за правне и кадровске послове, те је у наведеним организационим 
јединицама извршена идентификација и процјена ризика и израда регистра ризика. 
У наредној години планиране су наведене активности у Управи за информационо-
комуникационе послове. Од 2018. до 2020. године, за сваку годину донесени су 
планови рада за успостављање и развој система финансијског управљања и 
контроле, урађени су полугодишњи и годишњи извјештаји о спроведеним 
активностима на успостављању и развоју система финансијског управљања и 
контроле у Министарству са изјавама о достигнутом степену развоја система 
интерних финансијских контрола у посматраној години и изјавама о планираним 
мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја система интерних 
финансијских контрола за наредну годину.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Министарству је успостављена Јединица за интерну ревизију са два запослена, а у 
оквиру Управе за материјално-финансијске и имовинске послове (у Одјељењу за 
рачуноводствене послове) успостављено је радно мјесто вишег стручног сарадника 
за надзор и контролу пословања. 
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Јединица за интерну ревизију сачинила је Годишњи план интерне ревизије у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину. Планиране 
су три ревизије (ревизија накнада-јубиларне награде у области унутрашњих послова 
за 2019. годину, примљених донација нефинансијкске имовине у 2019. години и јавне 
набавке-директни споразум до момента закључивања уговора о јавним набавкама 
за 2020. годину) и једна накнадна ревизија (реализација препорука претходних 
ревизија).  

Министарство је на основу Одлуке министра о редовном годишњем попису имовине 
и обавеза Министарства унутрашњих послова са стањем на дан 31.12.2020. године 
извршило попис и евидентирање резултата пописа. Ревизијским испитивањем 
провођења истог нису утврђене неусклађености са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16) 

Министарство није благовремено поднијело пријаве за порез по одбитку за исплаћена 
примања за мај 2020. године и пријаву за доприносе (Образац 1002) у роковима 
утврђеним чланом 61. став (4) Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 60/15, 5/16, 66/18) и чланом 23. став (1) Закона о доприносима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 114/17, 112/19). Према писаном образложењу за 
потребе ревизије наведене пријаве нису благовремено поднесене, јер синдикални 
повјериоци који имају право на накнаду по основу обављања функције повјереника 
синдикалне подружнице нису били пријављени (Образац 3100).  

Осим за претходно наведено и под тачкама 4, 6.1.1. и 6.2.1. извјештаја ревизијом 
нису утврђени други недостаци система интерних контрола чиме су створене 
претпоставке за функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер 
извјештавање и усклађеност са законима и другим прописима. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2020. годину и измјенама и допунама истог планиране су 
набавке укупне процијењене вриједности 12.517.264 КМ без пореза на додату 
вриједност (удаљем тексту: ПДВ).  

Министарство је у 2020. години провело јавне набавке и закључило уговоре у 
вриједности од 15.537.556 КМ без ПДВ-а, од чега се износ од 3.630.492 КМ односи 
на другу фазу радова на изградњи објекта „Интерната за полицијску академију“ у 
комплексу Центра за обуку Залужани чијa реализација и финансирање су планирани 
у 2021. години. 

Шест поступака набавки процијењене вриједности 457.200 КМ започето је у 2020. 
години и настављено у 2021. години, а од четири набавке процијењене вриједности 
148.000 КМ се одустало. 

Јавне набавке у износу од 1.766.919 КМ за које су проведени поступци јавних 
набавки и закључени уговори у 2020. години финасиране су из средстава јавних 
инвестиција у складу са Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из програма 
јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2020. години са 
расподјелом средстава од 22.05.2020. године („Службени гласник Републике 
Српске“ број 7/20, 15/20, 28/20, 34/20, 38/20 и 52/20). 

Ревизијским испитивањем обухваћено је 16 поступака јавних набавки уговорене 
вриједности 12.061.433 КМ без ПДВ-а (78% вриједности укупно закључених уговора 
у 2020. години), од којих је једна набавка проведена преговарачким поступком без 
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објаве обавјештења уговорене вриједности 305.590 КМ, седам набавки отвореним 
поступком уговорене вриједности 11.673.878 КМ, два поступка конкурентским 
захтјевом уговорене вриједности 54.348 КМ и шест поступака директним споразумом 
уговорене вриједности 27.617 КМ. 

У 2020. години проведени су поступци јавних набавки директним споразумом који 
нису предвиђени првобитним планом него су за исте донесене посебне одлуке о 
покретању поступака јавних набавки. У оквиру проведених набавки директним 
споразумом, за три поступка укупно уговорене вриједности 12.180 КМ без ПДВ-а за 
услуге постављања стационарних радара, и два поступка укупно уговорене 
вриједности 10.077 КМ за услуге израде елабората о енергетском прегледу објеката 
у комплексу Центра за обуку Залужани, процијењена вриједност јавних набавки није 
утврђена у складу са чланом 15. став (1) и (6) наведеног закона и чланом 2. 
Правилника о поступку директног споразума Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске, уз објашњење дато у Информацији о проведеним поступцима 
директних споразума у периоду 01.01-31.12.2020. године од 24.03.2021. године, да 
су у питању ургентни захтјеви оперативних организационих јединица (управе са 
полицијским овлаштењима) на основу указаних потреба.  

Препоручује се министру да обезбиједи да се поступци јавних набавки 
проводе у складу са чланом 15. став (1) и (6) Закона о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Министарство је у законском року доставило Министарству финансија Републике 
Српске, по Инструкцији број 1 за буџетске кориснике, приједлог приоритета за 2020. 
годину, а по Инструкцији број 2, буџетски захтјев за 2020. годину, захтјев за додатна 
буџетска средства за 2020. годину и Нацрт кадровског плана за 2020. годину.  

Буџетски захтјев за 2020. годину Министарство је сачинило у складу са 
ограничењима датим у Документу оквирног буџета Републике Српске за период 
2020-2022. година у износу од 184.865.400 КМ, а додатна средства тражена су у 
износу од 31.407.970 КМ. 

Одлуком о усвајању Буџета за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске“, 
број 112/19) Министарству су одобрена средства у износу од 222.272.600 КМ.  

Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 61/20) Министарству су одобрена 
средства у износу од 224.863.600 КМ, а Одлуком о усвајању Другог ребаланса буџета 
Републике Српске за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 
61/20) одобрена су средства у износу од 226.915.500 КМ за расходе за лична 
примања (187.382.600 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (12.476.000 
КМ), расходе финансирања и друге финансијске трошкове (10.000 КМ), грантове 
(100.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (23.620.000 КМ), издатке за отплату 
дугова (1.436.000 КМ) и остале издатке (1.890.900 КМ).  

Министарство је, у складу са чланом 3. став (5) Закона о извршењу буџета 
Републике Српске за 2020. годину донијело 16.3.2020. године Интерни план и 
програм утрошка средстава од продаје сталне имовине и три допуне наведеног 
плана на које је Влада Републике Српске дала сагласност. 

Након доношења Другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину, 
извршено је укупно осам реалокација средстава у оквиру Министарства у износу од 
5.005.836 КМ. На основу рјешења министра извршено је 5 реалокација у износу од 
1.387.036 КМ и на основу рјешења Владе Републике Српске три реалокације у 
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износу од 3.618.800 КМ. Наведене реалокације извршене су у складу са чланом 8. 
Закона о извршењу Буџета Републике Српске. 

Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише 
процес припреме и доношења буџета.  

6. Финансијски извјештаји 

Министарство је, у складу са Правилником о финансијском извјештавању буџетских 
корисника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/17), сачинило и доставило 
надлежном министарству обрасце за 2020. годину: Образац 2 – Преглед планираних 
и остварених прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственом фонду 01, Образац 3а – Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима од 01 до 05, Образац 4а 
– Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину 
исказаних у ГКТ, Образац 5а – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ, 
Oбразложења уз наведене извјештаје и Извјештај о броју и структури запослених. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Укупно извршење буџета Министарства за 2020. годину исказано је у износу од 
226.785.339 КМ (фонд 01), што је у висини средстава утврђених Другим ребалансом 
буџета.  

Расходи и издаци у оквиру других фондова исказани су у озносу од 4.587.519 КМ 
(222.587 КМ фонд 02, 57.932 КМ фонд 03 и 4.307.000 КМ фонд 05).  

У извјештају о извршењу буџета исказани су укупни приходи (осим обрачунских) и 
примици у износу 20.596.967 КМ који се, у складу са прописима, не планирају на 
нивоу буџетског корисника. 

Приходи и примици у оквиру других фондова исказани су у износу од 4.625.930 КМ 
(311.930 КМ фонд 02, 7.000 КМ фонд 03 и 4.307.000 КМ фонд 05).  

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 37.155.561 КМ (32.529.631 КМ 
фонд 01, 311.930 КМ фонд 02, 7.000 КМ фонд 03 и 4.307.000 КМ фонд 05). 

Приходи су исказани у износу од 24.273.030 КМ (19.779.360 КМ фонд 01, 179.670 
КМ фонд 02, 7.000 КМ фонд 03 и 4.307.000 КМ фонд 05). Према врсти прихода 
односе се на непореске приходе, грантове (1.000 КМ, фонд 03 ), приходе обрачунског 
карактера и трансфере између или унутар јединица власти.  

Непорески приходи исказани су у износу од 8.026.549 КМ. Односе се на приходе од 
закупа (78.166 КМ фонд 01), приходе од пружања јавних услуга у износу од 7.774.865 
КМ (7.595.011 КМ, фонд 01 по основу накнада за издавање личних докумената и 
179.854 КМ, фонд 02 по основу накнада за предавања о посљедицама које 
произилазе из непоштовања саобраћајних прописа), приходе од финансијске и 
нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти (60.548, фонд 
01) и остале непореске приходе (112.970 КМ, фонд 01). 

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 11.885.481 КМ (11.932.665 
КМ фонд 01, -184 КМ фонд 02 и -47.000 КМ фонд 03). Односе се на добитке од 
продаје имовине (108.184 КМ фонд 01), помоћи у натури (3.024.987 КМ фонд 01 од 
међународних организација 1.943.006 КМ и правних лица у земљи 1.081.981 КМ), 
остале приходе обрачунског карактера исказане у негативном износу од 546.391 КМ 
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(-499.207 КМ фонд 01, -184 КМ фонд 02 и -47.000 КМ фонд 03), приходе обрачунског 
карактера по основу односа са другим јединицама власти (9.294.772 КМ) и приходе 
обрачунског карактера од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 
унутар исте јединице власти (3.929 КМ). 

Приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти 
највећим дијелом се односе на приходе исказане са затварањем рачуна корекције 
потраживања приликом наплате сумњивих и спорних потраживања по основу 
рефундације за накнаде плата из доприноса, од ЈУ Фонд дјечије заштите Републике 
Српске (26.474 КМ) и Фонда здравственог осигурања Републике Српске (9.005.218 
КМ), у складу са чланом 74. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 4.360.000 
КМ. Односе се на трансфере од јединица локалне самоуправе (53.000 КМ фонд 03) 
и трансфере унутар исте јединице власти у износу од 4.307.000 КМ фонд 05 (од 
Фонда солидарности за обнову Републике Српске у складу са Закључком Владе 
Републике Српске од 29.4.2020 године (тачка 61.2.1.извјештаја). 

На фонду 03, приходи по основу трансфера између буџетских јединица различитих 
нивоа власти у износу од 50.000 КМ нису признати у периоду којем припадају. По 
наведеном основу остали приходи обрачунског карактера исказани су у негативном 
износу, јер у 2019 години потраживања и приход по Споразуму о начину 
финансирања куповине пословног простора за смјештај полицијске станице у 
Источној Илиџи од 8.10.2019. године (Општина се обавезала да сноси дио трошкова 
везаних за куповину пословног пртостора за смјештај Полицијске станице Источна 
Илиџа) у износу од 150.000 КМ нису исказани као потраживања и приход по основу 
трансфера од јединица локалне самоуправе већ су евидентиранa потраживања по 
основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција са јединицама 
локалне самоуправе и остали приходи обрачунског карактера. У 2020. години 
наведена потраживања су наплаћена у износу од 50.000 КМ и исказан је приход по 
основу трансфера од јединица локалне самоуправе на готовинској основи, а 
сторнирани су остали приходи обрачунског карактера, због чега су исти исказани у 
негативном износу. Приликом евидентирања прихода по основу трансфера од 
јединица локалне самоуправе Министарство није поступило сходно одредбама 
члана 140. став (2) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике 
Српске“ број 98/16, 115/17 и 118/18), којим је дефинисано да се трансфери између 
буџетских јединица различитих нивоа власти исказују на обрачунском основу, због 
чега наведени приходи нису признати у периоду којем припадају. 

Примици су исказани у износу од 12.882.531 КМ (12.750.271 КМ фонд 01 и 132.260 
КМ фонд 02). Односе се на примитке за нефинансијску имовину, примитке по основу 
пореза на додату вриједност, по основу аванса и остале примитке из трансакција са 
другим јединицама власти. 

Примици за нефинансијску имовину у износу од 130.757 КМ (фонд 02) исказани су 
на основу продаје моторних возила због дотрајалости и неисплативости одржавања. 
Продаја је извршена у складу са Одлуком Владе Републике Српске од 16.01.2020. 
године („Службени гласник Републике Српске“, број 06/20) и од 09.07.2020. године 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 74/20), сходно одредбама члана 3. став 
(4) Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину.  
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Примици по основу пореза на додату вриједност исказани су у износу од 79.446 КМ 
(77.943 фонд 01 и 1.503 КМ фонд 02), а односе се на примитке по основу излазног 
ПДВ-а који је наплаћен од купаца. 

Примици по основу аванса исказани су у износу од 2.007.726 КМ (фонд 01). Односе 
се на импутиране примитке по основу затворања аванса у 2020. години који је дат у 
претходној години добављачу „Технички ремонт“ Братунац у складу са Уговором од 
07.08.2019. године у износу од 2.000.000 КМ и примитке по основу примљених 
аванса од купаца у износу 7.726 КМ који нису затворени у 2020. години.  

Остали примици из трансакција са другим јединицама власти исказани су у износу 
од 10.664.602 КМ (фонд 01). Односе се на примитке од фондова обавезног 
социјалног осигурања по основу рефундације средстава за накнаде плата за 
породиљско одсуство (1.163.115 КМ), родитељско одсуство (117.405 КМ) и 
боловање у износу од 9.384.082 КМ (највећим дијелом се односи на наплаћена 
потражиавња из ранијег периода од Фонда Здравственог осигурања Републике 
Српске у износу од 9.378.736 КМ). 

Препоручује се министру да обезбиједи да се трансфери између буџетских 

јединица различитих нивоа власти исказују на обрачунском основу у складу 

са чланом 140. став (2) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 

рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 243.548.766 КМ (238.961.247 КМ 
фонд 01, 222.587 КМ фонд 02, 57.932 КМ фонд 03 и 4.307.000 КМ фонд 05). 

6.1.2.1. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 217.140.141 КМ (212.769.654 КМ фонд 01, 62.560 
КМ фонд 02, 927 фонд 03 и 4.307.000 КМ фонд 05). По врсти расхода односе се на 
текуће расходе (расходи за лична примања запослених, расходи по основу 
коришћења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски трошкови и 
грантови), расходе обрачунског карактера и трансфере унутар исте јединице власти 
(3.000 КМ за оснивање прве Банке хуманог млијека у Републици Српској).  

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 191.426.719 КМ 
(187.083.499 КМ фонду 01, 36.220 КМ фонд 02 и 4.307.000 фонд 05). Односе се на 
расходе за бруто плате запослених у износу од 174.569.024 КМ (фонд 01), бруто 
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада у износу 
од 5.827.363 КМ (фонд 01), накнаде плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата у износу од 4.313.940 КМ (4.277.720 
КМ фонд 01 и 36.220 КМ фонд 02) и отпремнине и једнократне помоћи (бруто) у 
износу од 6.716.392 КМ (2.409.392 КМ фонд 01 и 4.307.000 КМ фонд 02). 

Расходи за бруто плате запослених (фонд 01) односе се на расходе за основну 
плату након опорезивања (92.797.866 КМ), увећања основне плате (13.199.663 КМ), 
порезе на плату (5.639.619 КМ) и доприносе на плату (62.931.876 КМ).  

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада (фонд 01) исказани су у износу од 5.827.363 КМ, a чине их накнаде за 
превоз на посао и са посла (3.997.399 КМ), јубиларне награде (250.962 КМ), 
дневнице за службена путовања у земљи и иностранству (701.742 КМ) и пензијски 
допринос за добровољно пензијско осигурање на терет послодавца (877.260 КМ). 
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Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата у износу од 4.313.940 КМ (4.277.720 фонд 01 и 
36.220 КМ фонд 02) односе се на бруто накнаде које се не рефундирају (накнаде 
плата за вријеме боловања 2.095.788 КМ, за вријеме породиљског одсуства 59.530 
КМ, за увећане накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања и 
родитељског одсуства 188.902 КМ, остале накнаде плата на терет послодавца 
120.998 КМ и порезе и доприносе на наведене накнаде 1.848.722 КМ). Расходи 
накнада у износу од 36.220 КМ фонд 02 односе се на накнаде предавачима које су 
испалћене из прихода остварених по посебним прописима.  

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) исказани су у износу од 
6.716.392 КМ (2.409.392 КМ фонд 01 и 4.307.000 КМ фонд 05).  

На фонду 01 исказани су расходи који се односе на расходе за отпремнине по 
колективном уговору (1.470.051 КМ), новчане помоћи приликом рођења дјетета 
(287.757 КМ), у случају смрти радника (111.298 КМ), смрти члана уже породице 
(362.791 КМ), теже болести или инвалидности (102.471 КМ), елементарних непогода 
или пожара (6.283 КМ), порез на доходак (11.689 КМ) и доприносе на отпремнине и 
једнократне помоћи (57.052 КМ). 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто), који су исказани на фонду 05 
у износу 4.307.000 КМ односе се на једнократну новчану помоћ запосленима у 
Министарству која је исплаћена 30.04.2020. године у складу са Закључком 
Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске о исплати једнократне 
новчане помоћи Министарству унутрашњих послова Републике Српске од 
29.04.2020. године због посебно отежаних услова рада полицијских службеника који 
су радили у периоду од 15.03. до 15.04.2020. године, а који су проузроковани појавом 
вируса корона, да се сваком полицијском службенику који је у наведеном периоду 
радио најмање три седмице исплати једнократна новчана помоћ у износу 1.000 КМ.  

Обрачун накнада и новчаних помоћи вршен је примјеном основице утврђене 
Посебним колективним уговором за запослене у области унутрашњих послова 
Републике Српске.  

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 13.462.191 КМ 
(13.434.924 КМ фонд 01, 26.340 КМ фонд 02 и 927 КМ фонд 03). Чине их расходи по 
основу закупа, утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, 
расходи за режијски материјал, материјал за посебне намјене, текуће одржавање, по 
основу путовања и смјештаја, за стручне услуге, услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине (2.063 КМ) и остали некласификовани расходи.  

Расходи по основу закупа исказани су у износу од 410.997 КМ, највећим дијелом се 
односе на закуп пословних објеката и простора (63.382 КМ), комуникационе опреме 
(217.772 КМ) и антенских репетитора (125.631 КМ).  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга (4.827.042 КМ), највећим дијелом се односе на расходе за 
утрошак електричне енергије (1.176.695 КМ), гријања (1.135941 КМ), комуналне 
услуге (378.433 КМ), услуге коришћења телефона у износу од 425.325 КМ (фиксни 
339.564 КМ и мобилни 85.761 КМ), услуге коришћења интернета (155.022 КМ) и 
поштанске услуге (1.300.879 КМ). Трошкови мобилних телефона су признати у 
складу са Рјешењем о висини трошкова мобилних телефона из 2017. године и 
допуни истог из 2019. године.  
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Расходи за режијски материјал (907.856 КМ), највећим дијелом се односе на расходе 
за канцеларијски материјал (744.104 КМ) и материјал за одржавање чистоће 
(116.728 КМ).  

Расходи за материјал за посебне намјене (1.120.732 КМ) највећим дијелом односе 
се на расходе за животиње и храну за њих (94.684 КМ), лабораторијски материјал за 
потребе криминалистичких вјештачења (102.920 КМ), материјал за потребе полиције 
(150.567 КМ) и остали материјал у износу од 721.884 КМ (храна за кадете Полицијске 
академије у Управи за полицијско образовање и припаднике Специјалне 
антитерористичке јединице).  

Расходи за текуће одржавање исказани у износу од 2.086.842 КМ (2.085.915 КМ 
фонду 01 и 927 КМ фонд 03), највећим дијелом односе се на расходе за текуће 
одржавање зграда и осталих објеката (220.628 КМ), превозних средстава (1.475.614 
КМ), канцеларијске опреме (64.711 КМ), комуникационе опреме (65.192 КМ), 
специјалне опреме (111.528 КМ) и остале услуге и материјал за текуће поправке и 
одржавање опреме (104.375 КМ).  

Расходи по основу путовања и смјештаја (2.406.504 КМ), највећим дијелом односе 
се на расходе по основу путовања и смјештаја у земљи (131.960 КМ), путовања и 
смјештаја у иностранству (42.018 КМ) и горива у износу од (2.222.386 КМ), који су 
повећани због додатног ангажовања полицијских службеника на пословима 
обезбијеђења државне границе (испомоћ Граничној служби Босне и Херцеговине) 
због повећаног присуства илегалних миграната и чине 93% расхода по основу 
путовања и смјештаја.  

Расходи за стручне услуге (858.702 КМ), највећим дијелом односе се на расходе за 
услуге осигурања (301.130 КМ), штампања, графичке обраде, копирања, увезивања 
и слично (345.073 КМ) и услуге одржавања лиценци (149.898 КМ). Расходи по основу 
осигурања возила евидентирани су у складу са чланом 93. став 2. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, сходно препоруци из претходне ревизије. 

Остали некласификовани расходи исказани у износу од 841.453 КМ (815.113 КМ фонд 
01 и 26.340 КМ фонду 02), највећим дијелом се односе на бруто накнада по уговора о 
дјелу у износу од 206.678 КМ (за извршење послова консултаната, ложача, пилота 
хеликоптера и полицијског оркестра), репрезентације у земљи и иностранству 
(85.592 КМ) и доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида (361.198 КМ).  

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 
11.487 КМ, а односе се на расходе по основу затезних камата обрачунатих од стране 
добављача због кашњења у плаћању обавеза (углавном се односе на „Поште 
Српске“, топлане, Електрокрајину, „Porsche leasing“ Сарајево). 

Грантови су исказани у износу од 60.836 КМ, а односе се на грантове у земљи за 
оперативне трошкове Министарства у складу са Правилником о коришћењу 
средстава за посебне намјене од 10.12.2019. године. 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 12.175.908 КМ. Односе се 
на набавну вриједност реализованих залиха, расходе по основу амортизације, 
расходе по основу накнада запосленима у натури, остале расходе обрачунског 
карактера и расходе обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама 
власти.  
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Набавна вриједност реализованих залиха односи се на залихе ситног инвентара, 
ауто-гума, одјеће и обуће које су реализовани у износу од 1.485.793 КМ преносом на 
употребу. 

Расходи по основу амортизације сталних средстава у 2020. години, исказани су у 
укупном износу од 10.062.437 КМ. Обрачун амортизације нефинансијске имовине у 
сталним средствима извршен је на основу амортизационих стопа дефинисаних 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 110/16). 

Расходи по основу накнада запосленима у натури исказани су у из носу од 3.740,00 
КМ (поклон пиштољи дати радницима Министарства приликом одласка у старосну 
пензију на основу Рјешења министра унутрашњих послова). 

Остали расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 144.761 КМ. 
Највећим дијелом се односе на расходе настале по основу искњижавања 
расходоване имовине по попису (64.281 КМ) и искњижавање два објеката на основу 
Одлуке министра о уклањању објеката у комплексу Центра за обуку у Залужанима 
од 13.09.2020. године због изградње интерната за Полицијску академију (77.697 КМ).  

Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти 
(478.684 КМ) односе се на расходе исказане по основу корекције вриједности 
потраживања која нису наплаћена у периоду од годину дана од Фонда за дјечију 
заштиту Републике Српске (25.607 КМ) и Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (453.077 КМ).  

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 26.408.625 КМ (26.191.593 КМ фонд 01, 160.027 КМ 
фонд 02 и 57.005 фонд 03). Односе се на издатке за нефинансијску имовину, издатке 
за отплату дугова и остале издатке. 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 21.405.319 КМ. Односе 
се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката, инвестиционо 
одржавање реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, набавку постројења и 
опреме, издатке за биолошку имовину, залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично и издатке за улагања на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми.  

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката исказани су у износу од 
5.156.000 КМ (фонд 01). Односе се највећим дијелом на издатке за изградњу 
потребних објеката (120.901 КМ) и интерната (1.109.734 КМ) у Центру за обуку у 
Залужанима и издатке по основу резервисања средстава за изградњу наведеног 
интерната (3.890.266 КМ), који су исказани на основу уговора број: С/М-404-467/20 
од 02.06.2020. године и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1564/19 
од 13.06.2019. године. 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката исказани су у износу од 245.611 КМ (179.345 КМ фонд 01, 58.266 КМ фонд 
02 и 8.000 КМ фонд 03). Односе се највећим дијелом на улагања у објекте 
Министарства у сједишту (126.263 КМ), Центар за обуку (25.843 КМ), објекте 
полицијских управа Бања Лука, Бијељина, Зворник и Фоча (30.239 КМ) и Управе за 
полицијско образовање (58.266 КМ).  

Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 14.870.675 КМ (14.821.670 КМ 
фонд 01 и 49.005 КМ фонд 02). Односе се највећим дијелом на набавку моторних 
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возила (6.009.986 КМ), ваздухопловних возила (6.744.338 КМ), полицијске опреме 
(1.628.212 КМ) и рачунарске опреме (221.666 КМ). 

Издаци за биолошку имовину исказани су у износу од 67.787 КМ, (за набавку коња 
60.840 КМ фонд 02 и извођење радова-саднице бора у комплексу Центра за обуку 
Залужани 6.947 КМ фонд 01). 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично у 
износу од 1.057.072 КМ (1.016.151 КМ фонд 01 и 40.921 КМ фонд 02) највећим 
дијелом се односе на издатке за залихе ситног инвентара (47.639 КМ), одјеће и обуће 
полицијских службеника (741.796 КМ) и залихе ауто-гума (226.716 КМ).  

Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми исказани су у 
износу од 8.174 КМ (фонд 01) по основу улагања у пословне просторе „Центра за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида“ Бања Лука и Града 
Бања Лука , које је користило Министарство. 

Идаци за отплату дугова исказани су у износу од 1.435.926 КМ по основу измирења 
обавеза из Уговора закљученог 04.09.2019. године са „Porsche leasing“ д.о.о. 
Сарајево о изнајмљивању 102 нова моторна возила путем оперативног лизинга на 
период од 48 мјесеци, у складу са Закључком Владе Републике Српске од 
30.05.2019. године. 

Остали издаци исказани су у износу од 3.567.380 КМ. Односе се на издатке по 
основу пореза на додату вриједност (74.265 КМ), по основу аванса (1.624.543 КМ) и 
остале издатке из трансакција са другим јединицама власти (1.868.572 КМ). 

Издаци по основу аванса највећим дијелом (1.618.600 КМ) односе се на издатке по 
основу аванса датих у текућој години за набавку нефинансијске имовине (теренских 
возила), који нису затворени на дан билансирања, те су у складу са чланом 79. став 
(4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 115/17 и 118/18) пренесени на остале издатке. 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти односе се на издатке 
за накнаде плата за вријеме породиљског одсуства, родитељског одсуства и 
боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања. Износ 
од 124.083 КМ односи се на издатке за децембар 2019. године, а износ од 1.744.489 
КМ на период јануар–новембар 2020. године, који су евидентирани на готовинском 
основу у складу са члану 98. став (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина Министарства на дан 31.12.2020. године исказана је у нето 
вриједности од 182.922.194 КМ (бруто вриједност 268.569.755 КМ, исправка 
вриједности 85.647.561 КМ). Односи се на нефинансијску имовину нето вриједности 
од 179.623.784 КМ (бруто вриједност 264.507.930 КМ, исправка вриједности 
84.884.146 КМ) и финансијску имовину нето вриједности од 3.298.410 КМ (бруто 
вриједност 4.061.825 КМ, исправка вриједности 763.415 КМ). 

Нефинансијска имовина односи се на нефинансијску имовину у сталним 
средствима (179.396.499 КМ) и нефинансијску имовину у текућим средствима 
(227.285 КМ).  
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Нефинансијску имовину у сталним средствима чине у нето вриједности зграде и 
објекти 86.649.826 КМ (бруто вриједност 119.176.434 КМ, исправка вриједности 
32.526.608 КМ), постројења и опрема 41.715.277 КМ (бруто вриједност 92.642.250 
КМ, исправка вриједности 50.926.973 КМ), биолошка имовина 71.087 КМ (бруто 
вриједност 75.936 КМ, исправка вриједности 4.849 КМ), нематеријална произведена 
имовина нето вриједности нула (бруто вриједност 956.030 КМ, исправка вриједности 
956.030 КМ), драгоцјености (400 КМ), земљиште (19.962.039 КМ), нематеријална 
непроизведена имовина 3.224 КМ (бруто вриједност 274.363 КМ, исправка 
вриједности 271.139 КМ), нефинансијска имовина у сталним средствима у прпреми 
(29.735.487 КМ) и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 
1.259.159 (бруто вриједност 1.457.706 КМ, исправка вриједности 198.547 КМ). 

У 2020. години нето вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима 
повећана је за износ од 34.695.893 КМ (повећање 45.564.818 КМ и смањење 
10.868.925 КМ).  

Повећање вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима односи се на 
повећање по основу набавки у износу од 35.846.841 КМ које се највећим дијелом 
односе на набавке хеликоптера (15.339.946 КМ) и радарских уређаја (11.992.500 КМ) 
који су набављени по уговорима закљученим у 2019. години (тачка 6.2.2. извјештаја), 
по основу јавних улагања (2.350.293 КМ), донација (1.837.889 КМ и преноса са других 
корисника (5.529.795 КМ).  

Смањење нефинансијске имовине у 2020. години исказано је највећим дијелом по 
основу обрачунате амортизације (10.062.437 КМ) и продаје сталних средстава 
(673.613 КМ). 

Садашња вриједност нематеријалне произведене имовине на дан 31.12.2020. 
године, која је у употреби, сведена је на нулу (бруто вриједност 956.030 КМ, исправка 
вриједности 956.030 КМ). Почетно вредновање наведене имовине вршено је по 
набавној вриједности, а није примијењен ревалоризациони модел сходно 
одредбама члана 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Нефинансијска имовина у текућим средствима односи се на залихе материјала 
(5.753 КМ), ситан инвентар у складишту (14.385 КМ) и одјећу и обућу у складишту 
(207.147 КМ). 

Финансијска имовина и раграничења односе се на краткорочну финансијску 
имовину и раграничења у нето износу од 3.298.410 КМ (бруто вриједност 4.061.825 
КМ, корекција вриједности 763.415 КМ). Чине их готовина и готовински еквиваленти, 
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочна финансијска 
имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти односе се на средства исказана у главној 
благајни (50.339 КМ). Висина благајничког максимума дефинисана је Одлуком о 
висини благајничког максимума од 20.02.2020. године. Исплате средства из редовне 
благајне углавном се односе на исплате за службени пут по путним налозима. 
Коришћење средстава из благајне за оперативне намјене дефинисано је 
Правилником о коришћењу средстава за посебне намјене од 10.12.2019. године. 

Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 396.850 КМ (бруто износ 
681.505 КМ, корекција вриједности 284.655 КМ), а односе се на потраживања по 
основу продаје и извршених услуга у износу од 16.419 КМ (бруто износ 54.836 КМ, 
корекција вриједности 38.417 КМ), потраживања од запослених (4.651 КМ) и остала 
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краткорочна потраживања у износу од 375.780 КМ (бруто износ 622.018 КМ, 
корекција вриједности 246.238 КМ). 

Потраживања по основу продаје и извршених услуга углавном се односе на 
потраживања по основу закупа и за издате обрасце.  

Остала краткорочна потраживања у земљи исказана су у износу 375.779 КМ, а 
односе се на потраживања од Агенције за идентификациона документа, евиденцију 
и размјену података (IDDEEA) за децембар 2020. године (за путне исправе 69.686 
КМ, возачке дозволе 102.246 КМ и регистрацију возила у износу 203.847 КМ). Иста 
су наплаћена у јануару 2021. године. 

Спорна потраживања исказана су у износу од 284.655 КМ. Односе се на спорна 
потраживања по основу продаје у земљи (услуге закупа и обезбјеђења) у износу од 
38.417 КМ (највећим дијелом односе се на СУР „Dubai“ Бања Лука 11.640 КМ, 
„Еврогастро“ Приједор 7.016 КМ, Бањалучки маратон 5.552 КМ, „Кибела“ Бања Лука 
4.615 КМ) и спорна остала краткорочна потраживања у земљи у износу од 246.238 
КМ (по основу мањкова у износу 3.637 КМ и потраживање за дати аванс 2013. године 
добављачу „Оптел“ Бања Лука у износу од 242.601 КМ). По основу наведених 
потраживања покренуте су тужбе и судски поступци су у току. 

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 1.823.481 КМ, а односе се на 
краткорочно разграничене расходе (2.571 КМ) и остала краткорочна разграничења 
(1.820.910 КМ). 

Остала краткорочна разграничења чине разграничења по основу неизмирених 
обавеза које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања (за 
накнаде плата, пореза и доприноса за вријеме родитељског одсуства у износу од 
109.111 КМ и накнаде плата за вријеме боловања у износу од 97.199 КМ које се 
односе на децембар 2020. године) и аванс за нефинансијску имовину у земљи у 
износу 1.614.600 КМ за набавку специјалних полицијских возила. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица 
власти исказани су у нето износу од 1.027.740 КМ (бруто износ 1.506.500 КМ, 
корекција вриједности 478.760 КМ). Односе се на потраживања по основу продаје 
робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција са јединицама локалне 
самоуправе (107.660 КМ), потраживања по основу рефундација за накнаду плата из 
доприноса за здравствено осигурање (1.267.097 КМ) и потраживања по основу 
рефундација за накнаду плата из доприноса за дјечију заштиту (131.743 КМ). Код 
потраживања по основу рефундације за накнаду плата из доприноса извршена је 
корекција потраживање од ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту у износу од 9.610 КМ и 
потраживање од Фонда здравственог осигурања у износу од 469.150 КМ.  

Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција са јединицама локалне самоуправе у највећим дијелу чини 
потраживање по основу трансфера од јединица локалне самоуправе у складу са 
Споразумом о заједничкој сарадњи Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске и Општине Источна Илиџа од 08.10.2019. године за суфинансирање 
опремања новоизграђене Полицијске станице Источна Илиџа и Анекса на наведени 
споразум од 17.02.2020. године у износу од 100.000 КМ.  

Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција са јединицама локалне самоуправе на дан 31.12.2020. године су 
прецијењена, а потраживања по основу трансфера од јединица локалне самоуправе 
су потцијењена за износ од 100.000 КМ, јер су потраживања по основу трансфера од 
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Општине Источна Илиџа евидентирана као потраживања по основу продаје робе, 
услуга и нефинансијске имовине из трансакција са јединицама локалне самоуправе 
(тачка 6.1.1. извјештаја). 

Препоручује се министру да обезбиједи да се, у складу са чланом 41. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, процијени нови 
(преостали) вијек трајања сталних средстава која су у употреби, а чија је 
садашња вриједност сведена на нулу. 

6.2.2. Обавезе 

Обавезе Министарства на дан 31.12.2020. године исказане су у износу од 43.926.836 
КМ, а односе се на дугорочне обавезе (18.288.896 КМ) и краткорочне обавезе 
(25.637.940 КМ). 

Дугорочне обавезе односе се на дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од 
лизинг друштва, по зајмовима примљеним од осталих домаћих нефинансијских 
субјеката, по осталим зајмовима примљеним из иностранства и дугорочне обавезе 
и разграничења из трансакција са другим јединицама власти. 

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од лизинг друштва исказане су у 
износу од 2.632.504 КМ на основу Уговора закљученог 04.09.2019. године са 
„Porsche leasing“ д.о.о. Сарајево о изнајмљивању 102 нова моторна возила путем 
оперативног лизинга на период од 48 мјесеци, у складу са Закључком Владе 
Републике Српске од 30.05.2019. године. 

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од осталих домаћих нефинансијских 
субјеката у износу од 8.394.750 КМ односе се на обавезе према добављачу које су 
исказане у складу са Уговором о јавној набавци опреме за унапређење безбједности 
саобраћаја употребом радарских уређаја и примјеном савремених технологија за 
евидентирање прекршаја, пренос и обраду података о прекршајима, закљученим 
27.11.2019. године. Плаћање је уговорено у 20 једнаких рата, квартално у периоду 
пет година, након испоручене опреме. 

Дугорочне обавезе по осталим зајмовима примљеним из иностранства у износу 
од 7.206.539 КМ односе се на обавезе према добављачу које су исказане у складу 
са Уговором о јавној набавци хеликоптера од 30.12.2019. године. Плаћање је 
уговорено у 28 рата у периоду од седам година послије испоруке сваког појединачног 
хеликоптера, а аванс од 10% уплаћен у јануару 2020. године. 

На дан 31.12.2020. године извршен је пренос дијела наведених дугорочних обавеза 
које доспијевају на наплату до годину дана на краткорочне обавезе у складу са 
чланом 72. став (9) тачка 1) и 2) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.  

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из 
трансакција са јединицама локалне самоуправе у износу од 55.103 КМ односе се на 
обавезу из 2001. године према „Зибл“ Бања Лука који је у надлежности Града Бања 
Лука. Министарство је у 2019. години измирило према овом добављачу обавезе по 
судском извршном рјешењу у износу од 25.403 КМ, о истом обавијестило Град Бања 
Луку и тражило да изврши отпис застарјелих потраживања од Министарства. Исто је 
предложено и у 2020. години. 

Краткорочне обавезе и разграничења односе се на краткорочне обавезе по 
дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана, обавезе за лична 
примања запослених и обавезе из пословања. 
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Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана 
исказане су у износу од 5.223.493 КМ (од лизинг друштава 1.435.926 КМ), од осталих 
домаћих нефинансијских институција 2.398.500 КМ и по осталим дугорочним 
зајмовима примљеним из иностранства 1.389.067 КМ). 

Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 15.699.625 КМ. 
Односе се на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата за децембар 
2020. године (14.972.592 КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи такође из 
2020. године (727.033 КМ). Наведене обавезе измирене су у јануару 2021. године. 

Обавезе из пословања исказане су у износу од 4.714.822 КМ, а односе се на обавезе 
у земљи (4.353.381 КМ) и обавезе у иностранству (361.441 КМ).Обавезе из 
пословања у земљи чине обавезе према добављачима (4.266.403 КМ), према 
физичким лицима у износу од 27.947 КМ (највећим дијелом се односе на обавезе по 
уговору о раду за децембар 2020. године 19.542 КМ), за порезе и доприносе на терет 
послодавца (11.369 КМ), обавезе по основу ПДВ-а (34.876 КМ) и обавезе за 
примљене авансе (12.786 КМ). Обавезе за набавку роба и услуга у иностранству 
односе се на обавезе за купљену робу у Србији (14.174 КМ) и прву рату за набавку 
хеликоптера која је доспјела за плаћање у 2020. години (347.267 КМ). Исте су 
измирене у јануару 2021. године. 

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори средстава исказани су у износу од 1.740.849 КМ, а односе се на 
ревалоризационе резерве по основу процијене вриједности нефинансијске имовине.  

На терет резерви евидентиран је износ од 143.151 КМ, по основу обрачунате 
амортизације (140.307 КМ) и по основу расходовања имовине на основу које су 
формиране (2.844 КМ) у складу са одредбама члана 87.став (6) и (7) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.3. Ванбилансна евиденција 

На дан 31.12.2020. године, стање ванбилансне активе/пасиве у Министарству 
исказано је у износу од 7.836.904 КМ. Односи се на вриједност објеката који су у 
власништву општина, а користи Министарство за потребе полицијских станица 
(1.465.070 КМ) и примљене банкарске гаранције за добро извршење посла 
(6.371.834 КМ). 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Према информацијама датим у Образложењу уз финансијске извјештаје за 2020. 
годину у Министарству се на дан 31.12.2020. године водило 767 судских спорова по 
врстама спорава од којих је осам по тужбеним захтјевима Министарства, који су у 
току. 

Средства за измирење обавеза по судским пресудама планира Министарство 
финансија Републике Српске на организационом коду остала буџетска потрошња и 
врши плаћања о чему обавјештава Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске, које усклађује своју евиденцију са истим. 
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6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

Министарство је уз финансијске извјештаје за 2020. годину сачинило Образложења 
у којима су објелодањене неопходне опште информације о Министарству, 
информације о основама за састављање финансијских извјештаја, примијењеним 
рачуноводственим политикама и додатне информације о ставкама презентованим у 
извјештајима Преглед прихода, примитака, расхода и издатака и Преглед имовине, 
обавеза и извора, у складу са чланом 46. правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја.  

 

 

Ревизијски тим 

Нада Трнинић, с.р. 

Мирјана Радановић, с.р. 
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