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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење  

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 
исказаних у главној књизи трезора на рачуноводственим фондовима од 01 до 05; 
Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у главној књизи трезора на дан 
31.12.2019. 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 31.12.2019. 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 
2019. 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 
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прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и 
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, 24.03.2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење  

Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске за 2019. 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 2019. 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, одговоран 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, 24.03.2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се министру да обезбиједи да се: 

1) расходи за стручне услуге евидентирају у периоду у ком су настали у складу 
са чланом 93. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

2) на дан биланса врши пренос дијела дугорочних обавеза по зајмовима 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. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се министру да обезбиједи да се: 

1) основица за обрачун накнада и новчаних помоћи утврђује у висини 
просјечне мјесечне плате исплаћене у Министарству за претходни мјесец у 
складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске.  
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

Као критеријуме код ревизије усклађености пословања користили смо сљедеће 
прописе: 

 Закон о републичкој управи, 

 Закон о буџетском систему Републике Српске, 

 Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2019. годину, 

 Одлука о усвајању ребаланса буџета за 2019. годину,  

 Закон о државним службеницима, 

 Закон о раду, 

 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске, 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

 Закон о јавним набавкама, 

 Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона 
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 СПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (у даљем тексту: 
Министарство) представља орган извршне власти у Републици Српској 
организован у складу са Законом о републичкој управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/18). Послови које обавља Министарство су 
дефинисани чланом 20. Закона о републичкој управи. 

Министарством руководи министар у складу са овлашћењима утврђеним Законом 
о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08) и 
Законом о републичкој управи. Директор полиције руководи свим полицијским 
пословима, те као руководилац укупних оперативних послова организује, 
усмјерава, контролише координира и врши полицијске послове у складу са Законом 
о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, број 
57/16 и 110/16) и за свој рад одговоран је министру и Влади Републике Српске. 

Полицијске послове обављају овлашћена службена лица (полицајци), а остале 
послове у Министарству обављају државни службеници и намјештеници. 

Законом о полицији и унутрашњим пословима уређени су надлежност, дјелокруг, 
основи организације и руковођења у Министарству, полицијски и други унутрашњи 
послови, основни принципи у примјени полицијских овлашћења, дужности и права 
из радних односа, пријем у радни однос у Министарству полицијских службеника, 
државних службеника и намјештеника, чинови и унапређење полицијских 
службеника, радни услови полицијских службеника, дисциплинска и материјална 
одговорност полицијских службеника, обрада личних података и заштита тајних 
података, полицијска и стручна обука, контрола и јавност рада Министарства и 
друга питања. 

Финансијско пословање Министарства се обавља у потпуности преко Јединственог 
рачуна трезора путем директне конекције са трезором. Главна књига Министарства 
је у потпуности у саставу главне књиге трезора Републике. Финансијске 
трансакције се евидентирају у оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу), фонда 02 
(фонд прихода по посебним прописима) и фонда 03 (фонд примљених грантова). 
Материјално-финансијско пословање Министарства обавља се у сједишту 
Министарства у Бањој Луци, а оперативни послови подијељени су по Полицијским 
управама у: Бањој Луци, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву, Требињу, 
Приједору, Зворнику, Градишци, Мркоњић Граду и Фочи, које у свом саставу имају 
Полицијске станице.  

Предмет ревизије су појединачни финансијски извјештаји Министарства, сачињени 
на основу евидентираних трансакција у оквиру главне књиге трезора на фонду 01 
(буџет у ужем смислу), фонда 02 (фонд прихода по посебним прописима) и фонда 
03 (фонд примљених грантова). 

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.  
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2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је извршила 
финансијску ревизију Министарства за 2018. годину и том приликом дате су три 
препоруке које се односе на усклађеност пословања.  

Министарство је доставило Главној служби за ревизију јавног сектора Републике 
Српске Акциони план за провођење препорука утврђених у Извјештају  о 
проведеној финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2018. године. 

Министарство је од укупно три препоруке провело двије, док је једна препорука 
дјелимично проведена. 

За теже повреде дужности из радног односа новчане казне су обрачунате сходно 
члану 119. Закона о полицији и унутрашњим пословима и тиме је проведена 
препорука која се односила на обрачун новчаних казни за полицијске службенике.  

Препорука у вези покретања процедура за утврђивање радних мјеста односно 
послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у складу са 
чланом 3. Правилника о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем и члана 108. Закона о полицији и 
унутрашњим пословима „Службени гласник Републике Српске“, број: 57/16 и 
110/16), је дјелимично проведена. 

У Министарству је покренута процедура за утврђивање радних мјеста на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у складу са чланом 34. и 36. Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 134/11, 82/13 и 103/15) и чланом 108. Закона о полицији и 
унутрашњим пословима. Урађен је Акт о процјени ризика на радном мјесту и у 
радној средини од стране Института за заштиту и екологију Републике Српске. У 
току су активности на прикупљању понуда ради израде Анализе и мишљења о 
испуњености услова за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем у складу са прописаном методологијом. 

Препорука у вези примјене чланова 72. став (2) и 74. став (2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14) , односно члана 
15. Правилника о додјели уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама је проведена.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста из децембра 2019. године систематизовано је 7.505 
извршилаца. У односу на основни правилник повећан је укупан број извршилаца за 
347, и то: 308 извршилаца са статусом полицијски службеник, 22 извршиоца са 
статусом државни службеник и 17 извршиоца са статусом намјештеник. 

На дан 31.12.2019. године према достављеним подацима од стране Министарства 
у Министарству је укупно запослено  7.136 извршилаца, од чега 5.638 полицијских 
службеника, 1.041 државни службеник и 457 запослених са статусом намјештеника.  

Рјешења о распореду у складу са важећим Правилником нису донесена за 47 
запослених којима се рад заснива на старим рјешењима, из следећих разлога: 
суспензија, породиљско одсуство, дуготрајно боловање, учешће у мировној мисији, 
укинуто радно мјесто и друго. 
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Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Министарству систематизована је Јединица за интерну ревизију, 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. Радна мјеста руководиоца Јединице за интерну ревизију и 
интерног ревизора су попуњена.  

У поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле, министар је именовао лице које је одговорно за финансијско управљање 
и контролу. Донесен је план успостављања и развоја система финансијског 
управљања и контроле за 2019. годину, сачињена Изјава о визији, мисији и 
кључним циљевима Министарства, сачињени полугодишњи и годишњи извјештаји 
о спровођењу планираних активности на успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контроле, који су достављени Централној јединици за 
хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије. 
Дефинисана је листа пословних процеса у оквиру Управе за материјално-
финансијске и имовинске послове. Сачињена је Изјава у вези са достигнутим 
степеном развоја система инерних финансијских контрола за 2019. годину, као и 
Изјава о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја 
система интерних финансијских контрола за 2020. годину.  

У току 2019. године у складу са донесеним планом интерни ревизор је извршио 
укупно три интерне ревизије. 

Министар је именовао пописне комисије за обављање редовног годишњег пописа и 
усаглашавања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза. 
Извјештај  о попису објеката, опреме, потраживања, обавеза и остале имовине у 
Министарству је сачињен у складу са чланом 20. ставови (1) и (2) Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза.  

У току године обављен је један ванредан попис у комплексу Центра за обуку у 
Залужанима. 

Осим за наведено под тачкама 6.1.2.1. и 6.2.2.1. извјештаја ревизија није утврдила 
друге недостатке система интерних контрола чиме су створене претпоставке за 
функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер извјештавање и 
усклађеност пословања са законима и другим прописима. 

4. Набавке 

Министарство је планом јавних набавки за 2019. годину, планирало провођење 
укупно 128 поступака јавних набавки процијењене вриједности од 9.451.200 КМ без 
пореза на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ-а). Током 2019. године 
донесене су укупно четири одлуке о измјени и допуни плана јавних набавки за 
2019. годину (девет поступака укупно планиране вриједности 58.628.000 KM без 
ПДВ-а), тако да укупна планирана вриједност набавки за 2019. годину (109 
поступака), након измјена и допуна плана набавки, износи 68.079.200 КМ (без ПДВ-
а).  

Према извјештају о реализацији плана јавних набавки у току године проведено је 
109 поступака јавних набавки укупне вриједности 64.767.929 КМ без ПДВ-а, не 
укључујући вриједност осам поступака који су покренути у току 2019. године, а чије 
ће процедуре бити окончане у току 2020. године. 
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Узорком смо обухватили и провјерили следеће поступке: један преговарачки 
поступак без објаве обавјештења (111.840 КМ), осам отворених поступака 
(58.401.734 КМ), два поступка проведена путем конкурентског захтјева (46.540 КМ) 
и два поступка проведена путем директног споразума (9.803 КМ), што укупно чини 
58.569.917 КМ без ПДВ-а или 90% у односу на укупно реализовану вриједност 
набавки. Највећи дио набавки се односио на набавке нефинансијске имовине у 
сталним средствима. 

У поступцима јавних набавки које су биле предмет ревизије нису уочене значајне 
неправилности нити одступања од примјене Закона о јавним набавкама.  

5. Припрема и доношење буџета 

Министарство је у прописаном року доставило Министарству финансија буџетски 
захтјев у складу са инструкцијом број 1. за период 2019-2021. година.  

Министарство је путем Инструкције број 2. поднијело захтјев за буџетска средства 
у складу са  предложеним буџетским ограничењем за 2019. годину у укупном 
износу од 172.889.400 КМ. Уз буџетски захтјев достављен је и захтјев за додатним 
буџетским средствима у износу од 17.655.000 КМ.  

Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 23.12.2018. године о усвајању 
буџета за 2019. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 122/18) 
Министарству су одобрена средства у износу од 174.047.000 КМ. 

У току године вршен је ребаланс буџета. Одлуком о усвајању Ребаланса буџета за 
2019. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 93/19) Министарству су 
одобрена средства у износу од 185.451.500 КМ (који је испод вриједности 
приједлога ребаланса буџета Министарства у износу од 3.491.600 КМ), и то за: 
расходе за лична примања запослених (165.402.800 КМ), расходе по основу 
коришћења роба и услуга (11.008.300 КМ), расходе финансирања и друге 
финансијке трошкове (10.000 КМ), грантове (100.000 КМ), расходе по судским 
рјешењима (1.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (5.299.400 КМ) и остале 
издатке (3.630.000 КМ). 

У складу са чланом 3. став (5) Закона о извршењу буџета Републике Српске за 
2019. годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/18 и 93/19), Влада 
Републике Српске је дала сагласност на Интерне планове и програме утрошка 
средстава остварених продајом сталне имовине (два плана), за набавку аутобуса 
са 23+1 сједишта и теренског моторног возила са дизел мотором (234.000 КМ) и 
извођења радова на санацији, адаптацији и изградњи објеката у Центру за обуку 
Залужани, и то: извођење радова на санацији објекта „старе топлане“ и извођење 
радова на адаптацији и изградњи котловница у објектима 14 и 194 (120.510 КМ) у 
укупном износу од 354.510 КМ са ПДВ-ом. 

Након доношења Ребаланса буџета у оквиру буџетског корисника проведено је 
укупно шест интерних реалокација укупне вриједности 2.563.248 КМ и то пет на 
основу рјешења министра (1.109.548 КМ) и једна на основу рјешења Владе 
Републике Српске (1.453.700 КМ).  

Рјешењем Владе Републике Српске о реалокацијама средстава између буџетских 
корисника од 06.02.2020. године, Министарству су реалоцирана средства у износу 
од 1.282.400 КМ, што заједно са расходима и издацима одобрених Ребалансом 
буџета износи 186.733.900 КМ. Реалокације средстава извршене су у складу са 
чланом 8. Закона о извршењу Буџета Републике Српске. 
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Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише 
процес припреме и доношења буџета.  

6. Финансијски извјештаји 

Министарство има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ и 
према члановима 46. и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17) сачинило је 
прописане обрасце годишњих извјештаја: 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 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 
и писано Образложење уз финансијске извјештаје. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Укупно извршење буџета Министарства за 2019. годину исказано је у износу од 
186.720.873 КМ (фонд 01), што је у оквиру буџетом планираних и накнадним 
реалокацијама пренесених средстава (као што је наведено под тачком 5. 
извјештаја).   

Укупни расходи и издаци за 2019. годину у оквиру фонда 02 исказани су у износу 
од 457.883 КМ, а у оквиру фонда 03 у износу од 34.387 КМ. 

У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи и примици који се не 
планирају на нивоу буџетског корисника у износу од 14.229.680 КМ. 

6.1.1. Приходи и примици 

Министарство је у 2019. години исказало укупне приходе и примитке у износу од 
14.229.680 КМ, од чега на: фонду 01 (13.605.942 КМ), фонду 02 (451.022 КМ) и 
фонду 03 (172.716 КМ).  

6.1.1.1. Приходи 

Приходи Министарства на фонду 01 су исказани у износу од 12.627.429 КМ и чине 
их непорески приходи и приходи обрачунског карактера.   

Непорески приходи су исказани у износу од 8.202.223 КМ, највећим дијелом се 
односе на приходи од пружања јавних услуга у износу од 8.041.895 КМ, и то од: 

 накнада за издавање личних докумената (путне исправе, личне карте, 
возачке дозволе, регистрације возила) у износу од 7.035.742 КМ, на основу 
Правилника о цијени личних докуманата („Службени гласник БиХ“, број: 
76/09, 100/12, 56/14 и 88/14), Упутства о поступку, цијени и надлежности 
органа за издавање путних исправа у року краћем од прописаног 
(„Службени гласник БиХ“, број 86/14) и Правилника о цијени докумената за 
регистрацију возила и накнади за коришћење регистарских таблица 
(„Службени гласник БиХ“, број 76/09). 

 осталих непореских прихода у износу од 1.006.153 КМ (услуге праћења 
вангабаритних терета, премјештања непрописно паркираних возила 
специјалним возилом „паук“, издавања образаца, оружаних листова, 
школарине, противпожарних сагласности, курсева физичког и техничког 
обезбјеђења) остварених у складу са Одлуком о висини и начину наплате 
образаца и услуга (од 28.11.2016. и 10.04.2017. године). 
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Остали непорески приходи односе се на: приходе од закупа и ренте (76.812 КМ), 
приходе од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између 
или унутар јединица власти (35.853 КМ) и остале непореске приходе (47.663 КМ). 

Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 4.425.206 КМ, највећим 
дијелом се односе на остале приходе обрачунског карактера (2.467.995 КМ) и 
приходе обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица 
власти (1.432.645 КМ).  

Добици од продаје имовине односе се на остварене добитке од продаје наоружања 
(64.800 КМ) и од продаје моторних возила (31.017 КМ). Влада Републике Српске је 
Одлукама о давању сагласности (од 06.09.2018. и 31.01.2019. године) дала 
сагласност на продају наоружања, док је Одлуком од 07.02.2019. године дала 
сагласност на продају моторних возила. 

Помоћи у натури исказане су у износу од 427.695 КМ, односе се на донирану 
опрему од међународних организација (367.123 КМ) и правних лица у земљи 
(60.572 КМ). Донирана опрема се односи на полицијску опрему, моторна возила и 
канцеларијску опрему. 

Остали приходи обрачунског карактера највећим дијелом односе се на: 

 књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине – земљишта у 
износу од 774.000 КМ (веза тачка 6.2.1. извјештаја); 

 отписа утужених обавеза из 2015. и 2016. године по основу накнада 
запосленим у износу од 800.173 КМ; 

 остварених прихода по основу пружања јавних услуга  у износу од 869.293 
КМ, који нису праћени приливом готовине у моменту евидентирања, исти ће 
бити наплаћени у 2020. године (путне исправе, возачке дозволе, 
регистрација возила, регистарске таблице); 

 плаћања обавезе Министарства према А.Д. „Завод за изградњу“ Бања Лука 
у износу од 25.403 КМ, по Судском извршном рјешењу од стране 
Министарства финансија Републике Српске  .  

Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица 
власти, односе се на алокацију по Одлуци Владе Републике Српске од 22.11.2015. 
године („Службени гласник Републике Српске“, број 89/15) кредитних средстава 
Свјетске банке – међународне асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка 
од поплава, на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, које је извршило изградњу Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Добој у износу од 1.432.645 КМ. 

Приходе исказане на фонду 02 у износу од 229.461 КМ, чине непорески приходи 
(229.096 КМ) и приходи обрачунског карактера (365 КМ). 

Непореске приходе чине приходи од уплата позваних возача за предавања о 
посљедицама које произилазе из непоштовања или непознавања прописа о 
безбиједности саобраћаја на путевима  (231.921 КМ) и од продаје секундарних 
сировина (15.175 КМ). Наведене приходе Министарство користи у 100% износу за 
властите потребе у складу чланом 3. став (3) тачка 2) Закона о извршењу буџета 
Републике Српске за 2019. годину.  

Приходе исказане на фонду 03 у износу од 172.716 КМ, чине грантови (13.800 КМ), 
приходи обрачунског карактера (142.050 КМ) и трансфери између или унутар 
јединице власти (16.866 КМ). 
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Грантове из земље чине донирана средства за фудбалско првенство полиције у 
износу од 10.800 КМ и донације у складу са Споразумом о пословно техничкој 
сарадњи са кошаркашким клубом „Fenih basket“ Бијељина од 24.12.2019. године за 
адаптацију и коришћење фискултурне сале у износу од 3.000 КМ. 

Остали приходи обрачунског карактера односе се на обрачунске приходе по основу 
Споразума о заједничкој сарадњи Министарства и Општине Источна Илиџа од 
08.10.2019. године за суфинансирање опремања Полицијске станице Источна 
Илиџа у износу од 150.000 КМ и Споразума о заједничкој сарадњи Министарства и 
Општине Козарска Дубица од 01.10.2018. године за суфинансирање набавке пећи 
за централно гријање у износу од 7.950 КМ. Пошто се односи на потраживања из 
2018. године наплаћених у наредној години, наведени износ је у току 2019. године 
сторниран са обрачунских прихода и пренесен на трансфере. 

Трансфери од јединица локалне самоуправе односе се на уплате Града Добој за 
фудбалско првенство полиције од 3.000 КМ, Општине Шамац за суфинансирање 
обнове фасаде Полицијске станице од 915 КМ, Општине Рибник за финансирање 
санације просторије за задржавање у Полицијској станици Рибник од 5.000 КМ и 
Општине Козарска Дубица за суфинансирање набавке пећи за централно гријање 
од 7.950 КМ. 

6.1.1.2. Примици 

Укупни примици исказани су у износу од 1.200.074 КМ, од чега на фонду 01 
(978.513 КМ) и фонду 02 (221.561 КМ). 

Примици исказани у оквиру фонда 01 највећим дијелом се односе на примитке од 
фондова социјалне сигурности по основу наплаћених потраживања за породиљско 
и родитељско одсуство и за одсуство по основу боловања (900.288 КМ). 

Примици исказани у оквиру фонда 02 највећим дијелом се односе на примитке 
остварене по основу продаје моторних возила (154.181 КМ) продаје наоружања 
(64.800 КМ). Сагласност на продају наведене имовине даје Влада Републике 
Српске у складу са чланом 3. став (4) Закона о извршењу буџета Републике Српске 
за 2019. годину. Примитке по овом основу Министарство користи у 100% износу за 
властите потребе у складу са интерним планом и програмом који одобрава Влада 
Републике Српске. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 197.170.820 КМ. Чине их текући 
расходи, расходи обрачунског карактера, трансфери између и унутар јединица 
власти, издаци за нефинансијску имовину, издаци за отплату дугова и остали 
издаци.  

Извршење буџета Министарства (фонд 01) за 2019. годину износило је  
186.720.873 KМ што је у оквиру буџетом одобреним и накнадно извршеним 
реалокацијама средстава. 

6.1.2.1. Расходи 

Укупни расходи Министарства су исказани у износу од 188.157.355 КМ.  

Расходи на фонду 01 исказани су у износу од 188.055.561 КМ, односе се на текуће 
расходе (178.094.884 КМ) и трансфере између и унутар јединице власти (3.000 КМ). 
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 9.957.677 КМ. 
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Текући расходи се односе на расходе за лична примања запослених, расходе по 
основу коришћења роба и услуга, расходе финансирања и друге финансијске 
трошкове и грантове.   

Расходи на фонду 02 исказани су у износу од 76.273 КМ и у укупном износу односе 
се на расходе за лична примања, која су исплаћена предавачима за реализацију 
предавања о посљедицама које произилазе из непоштовања или непознавања 
прописа о безбједности саобраћаја на путевима, у висини од 5 КМ за одржани час 
предавања по кандидату. 

Расходи на фонду 03 исказани су у износу од 25.521 КМ, највећим дијелом односе 
се на исплаћене дневнице (5.761 КМ), набавке спортске опреме (10.132 КМ) и 
котизације за учешће (8.082 КМ) полицијских службеника Министарства на 
фудбалском првенству у Холандији. 

Расходи за лична примања запослених (фонд 01) су исказани у износу од 
164.592.808 КМ, а  односе се на расходе за: бруто плате запослених, бруто 
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, накнаду 
плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада 
плата и отпремнине и једнократне помоћи. Исказани су у висини одобреног буџета. 

Расходи за бруто плате запослених су исказани у износу од 155.087.659 КМ, 
односе се на расходе за: основну плату након опорезивања (79.719.068 КМ), 
додатке на плату (14.094.739 КМ), порезе на плату (5.108.459 КМ) и доприносе на 
плату (56.165.393 КМ).  

Основ за обрачун плата у Министарству је Закон о платама запослених у 
Министартву унутрашњих послова Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 66/18, 36/19 и 105/19) и Одлука о утврђивању цијене рада 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 32/14, 120/18 и 20/19). 

У складу са Одлуком о висини накнаде за припаднике Почасне јединице 
министарства („Службени гласник Републике Српске“, број 84/18) од 5% основне 
плате мјесечно, у току 2019. године вршен је обрачун припадницима почасне 
јединице за додатно ангажовање за обављање послова који нису у опису послова 
радног мјеста полицијског службеника. 

Од маја 2019. године у складу са Законом о измјени и допуни закона о платама 
запослених у Министарству, полицијским службеницима са средњом и вишом 
стручном спремом обрачунавата је додатна накнада у висини од 10% просјечне 
плате у Министарству, остварене у протеклом мјесецу, као и полицајцу 
специјалисти у Специјалној антитерористичкој јединици, са средњом стручном 
спремом, поред ове накнаде исплаћивана је и додатна накнада у висини од 10% 
основне плате. 

Основна плата министра обрачуната је према Одлуци о утврђивању плате 
предсједника Владе Републике Српске и министара у Влади Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/18).  

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада су исказани у износу од 4.983.514 КМ, a чине их накнаде: за превоз на 
посао и са посла (3.837.952 КМ), јубиларне награде (243.921 КМ), дневнице за 
службена путовања у земљи и иностранству (899.194 КМ) и награде за посебне 
резултате у раду (2.447 КМ), које се односе на дио отпремнине који је евидентиран 
на овој позицији.  
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Накнада трошкова превоза на посао и са посла исплаћује се у висини пуне цијене 
мјесечне превозне карте у јавном саобраћају за запослене којима је мјесто 
становања удаљено од радног мјеста преко четири километра, у складу са чланом 
35. став 1. тачка 2) Посебног колективног уговора за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 66/16 и 69/19). У складу са потписаним уговорима са превозницима један дио 
запослених користи услуге јавног превоза, које се од стране превозника мјесечно 
фактуришу Министарству. 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата су исказани у износу од 3.043.050 КМ, oдносе 
се на: накнаде плата за вријеме боловања које се не рефундирају (1.270.495 КМ), 
накнаде плата за вријеме породиљског одсуства које се не рефундирају (46.682 
КМ), за увећане накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања и 
родитељског одсуства које се не рефундирају (113.097 КМ), остале накнаде плата 
на терет послодавца које се не рефундирају (88.752 КМ) и порезе и доприносе на 
наведене накнаде (1.524.024 КМ). 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) су исказани у износу од 
1.478.586 КМ, односе се на отпремнине по колективном уговору (715.185 КМ), 
новчане помоћи: приликом рођења дјетета (211.765 КМ), у случају смрти радника 
(86.780 КМ), у случају смрти члана уже породице (300.235 КМ), у случају тешке 
болести (115.912 КМ), у случају елементарних непогода (4.308 КМ) и порез и 
доприносе (44.401 КМ).  

Отпремине приликом одласка у пензију исплаћују се у висини од  три просјечне 
плате радника остварене у посљедњем мјесецу прије одласка у пензију, сходно 
члану 35. став 1. тачка 3) Посебног колективног уговора за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске. 

Новчане помоћи породици у случају смрти радника, дефинисане су чланом 37. 
став (1) тачка 1) Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих 
послова РС у висини три просјечне плате у Министарству исплаћене за протекли 
мјесец. Према члану 37. став (3) наведеног уговора, Министарство сноси и 
трошкове набавке посмртне опреме, што је уређено посебном Одлуком од 
02.10.2006. године.  

Код исплата новчаних помоћи запосленим по основу: рођења дјетета, у случају 
смрти радника и у случају теже болести уочено је да је присутна недосљедност код 
утврђивања просјечне мјесечне плате исплаћене у Министарству за претходни 
мјесец. 

Препоручује се министру да обезбиједи да се основица за обрачун накнада и 
новчаних помоћи утврђује у висини просјечне мјесечне плате исплаћене у 
Министарству за претходни мјесец у складу са одредбама Посебног 
колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова 
Републике Српске. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга (фонд 01) су исказани у износу од 
13.420.218 КМ. Више исказани расходи покривени су реалокацијама средстава у 
оквиру буџетског корисника. Односе се на расходе по основу: закупа, утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, режијског 
материјала, материјала за посебне намјене, текућег одржавања, путовања и 
смјештаја, стручних услуга, услуга одржавања јавних површина и осталих 
некласификованих расхода. 
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Расходи по основу закупа су исказани у износу од 404.002 КМ, највећим дијелом се 
односе на расходе по основу закупа: пословних објеката и простора (73.716 КМ), 
комуникационе опреме (195.598 КМ) и осталих производних средстава – антенских 
репетитора (118.309 КМ).  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга су исказани у износу од 4.401.916 КМ, највећим дијелом се 
односе на расходе за: утрошак електричне енергије (1.111.356 КМ), централно 
гријање (694.900 КМ), утрошак дрвета (234.003 КМ), утрошак лож-уља (161.330 
КМ), услуге водовода и канализације (197.456 КМ), услуге одвоза смећа (219.927 
КМ), услуге коришћења фиксног телефона (348.178 КМ), услуге коришћења 
мобилног телефона (79.159 КМ), услуге коришћења интернета (134.325 КМ и 
поштанске услуге (959.525 КМ).  

Трошкови мобилних телефона у Министарству се признају у складу са Рјешењем о 
висини трошкова мобилних телефона из 2017. године. 

Расходи за режијски материјал су исказани у износу од 837.437 КМ, највећим 
дијелом се односе на расходе за: компјутерски материјал (126.146 КМ), обрасце и 
папир (441.917 КМ), регистраторе, фасцикле и омоте (68.989 КМ), хемијски 
материјал за одржавање чистоће (67.094 КМ) и  дневну штампу и службена 
гласила (18.636 КМ). 

Расходи за материјал за посебне намјене су исказани у износу од 1.109.422 КМ, 
највећим дијелом се односе на расходе за: храну за животиње (49.691 КМ), 
лабораторијски материјал – за потребе криминалистичких вјештачења (93.935 КМ), 
материјал за потребе полиције – муниција (348.002 КМ) и остали материјал 
(600.086 КМ) који се односи на трошкове хране за кадете Полицијске академије у 
Управи за полицијско образовање и припаднике Специјалне антитерористичке 
јединице. 

Расходи за текуће одржавање су исказани у износу од 1.982.785 КМ, највећим 
дијелом се односе на расходе за текуће одржавање: објеката (180.870 КМ), 
превозних средстава (1.381.174 КМ), канцеларијске опреме (103.360 КМ), 
комуникационе опреме (63.525 КМ), специјалне опреме (111.031 КМ) и остале 
услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме (112.825 КМ). 
Министарство располаже са 779 моторних превозних средстава, те сходно томе 
расходи одржавања превозних средстава чине 70% укупних расхода за текуће 
одржавање.  

Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани у износу од 2.795.283 КМ, 
највећим дијелом се односе на расходе по основу: путовања и смјештаја у земљи 
(123.073 КМ), путовања и смјештаја у иностранству (91.944 КМ), утрошка бензина 
(149.228 КМ), нафте и нафтних деривата (2.408.468 КМ). Трошкови бензина, нафте 
и нафних деривата су повећани због додатног ангажовања полицијских службеника 
на пословима обезбијеђења државне границе (испомоћ Граничној служби Босне и 
Херцеговине) због повећаног присуства илегалних миграната и представљају 91% 
расхода по основу путовања и смјештаја. 

Расходи за стручне услуге су исказани у износу од 957.134 КМ, највећим дијелом 
се односе на расходе за услуге: осигурања возила (245.403 КМ), осигурања 
запослених (79.386 КМ), штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл. 
(329.971 КМ) и услуге одржавања лиценци (212.660 КМ). 

Код расхода осигурања возила утврђено је да постоје фактуре укупне вриједности 
од 11.901 КМ које се односе на услуге осигурања из децембра 2018. године, иако је 
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фактура издата у фебруару 2019. године. Ови трошкови осигурања се односе на 
претходни период, а не на текућу 2019. годину, те нису адекватно разграничени на 
одговарајући период. 

Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања и сл. највећим дијелом 
се односе на услуге изнајмљивања и одржавања мултифункционалних уређаја са 
укљученим резервним дијеловима, потрошним материјалом и извршеним 
радовима, по основу принт копије. 

Код расхода одржавања лиценци код једне фактуре, која се односи на трошак 
одржавања лиценце за форензички апарат у износу од 7.898 КМ, утврђено је да се 
одржавање лиценце односи на период од 30.12.2019 – 29.12.2020. године, што 
значи да се односи на расход будућег периода (активно временско разграничење), 
а не текућег периода како је евидентирано. Признавање расхода у наведеном 
периоду није у складу са чланом 93. став (2)  Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су 
исказани у износу од 50.557 КМ, највећим дијелом се односе на расходе за: 
одржавање зелених површина (36.396 КМ) и услуге уређења простора (14.076 КМ). 

Остали некласификовани расходи су исказани у износу од 881.682 КМ, највећим 
дијелом се односе на расходе по основу: котизација за семинаре (10.657 КМ), 
бруто накнаде волонтерима (37.691 КМ), бруто накнада по уговору о дјелу (251.221 
КМ), репрезентације у земљи и иностранству (76.916 КМ),  организације пријема, 
манифестација и сл. (52.873 КМ), доприноса за професионалну рехабилитацију 
инвалида (319.125 КМ) и такса и накнада за регистрацију возила (93.925 КМ). 

У складу са уговорима потписним са лицима на стручном оспособљавању 
(волонтерима), обрачунати су и уплаћени припадајући доприноси за здравствено и 
пензијско-инвалидско осигурање. Основица за обрачун доприноса за волонтере је 
50% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, према 
подацима Републичког завода за статистику објављеном у Службеном гласнику 
Републике Српске. 

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу (послови који нису систематизовани у 
Министарству) највећим дијелом односе се на накнаде лицима ангажованим у 
Министарству за извршење послова: стручних сарадника (6.897 КМ), консултаната 
(40.764 КМ), ложача (72.926 КМ) и полицијског оркестра (128.494 КМ).  

Препоручује се министру да обезбиједи да се расходи за стручне услуге 
евидентирају у периоду у ком су настали, у складу са чланом 93. став (2)  
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Грантови су исказани у износу од 76.101 КМ и у укупном износу односе се на 
посебне трошкове криминалистичке полиције у складу са Правилником о 
коришћењу средстава за посебне намјене. 

Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 9.957.677 КМ, највећим 
дијелом се односе на: набавну вриједност реализованих залиха ситног инвентара, 
ауто-гума, одјеће и обуће, расходе по основу амортизације, расходе од 
усклађивања вриједности имовине, губитке од продаје имовине, расходе по основу 
накнада запосленима у натури, остале расходе обрачунског карактера и по основу 
односа са другим јединицама власти.  
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Набавна вриједност реализованих залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће и 
обуће реализована је у износу од 1.467.950 КМ преносом на употребу. 

Расходи по основу амортизације сталних средстава у 2019. години, исказани су у 
укупном износу од 7.417.879 КМ. Обрачун амортизације нефинансијске имовине у 
сталним средствима извршен је на основу дефинисаних амортизационих стопа 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за Министарство од 
18.05.2017. године, који је усклађен са Правилником о примјени годишњих 
амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник Републике 
Српске“, број 110/16). 

Расходи од усклађивања вриједности имовине највећим дијелом у износу од 8.223 
КМ се односе на усклађивање вриједности сумњивих и спорних потраживања од 
купаца. 

Губици од продаје имовине односе се на губитке остварене по основу продаје 
моторних возила у износу од 19.884 КМ. 

Остали расходи обрачунског карактера највећим дијелом се односе на расходе 
настале по основу: искњижавања расходоване имовине по попису (24.857 КМ),  
исплату Граду Бања Лука по судској пресуди (25.403 КМ), искњижавања објеката у 
Центру за обуку Залужани (145.450 КМ) и искњижавање објекта ауто радионице у 
Полицијској управи Требиње (35.817 КМ). 

Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти 
односе се на расходе настале по основу корекције вриједности потраживања која 
нису наплаћена у периоду од годину дана по основу боловања од Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске  (774.081 КМ) и породиљског одсуства 
од Фонда за дјечију заштиту Републике Српске (29.365 КМ). 

Трансфери између и унутар јединица власти су исказани у укупном износу од 
3.000 КМ, односе се на трансфере намјењене за изградњу дневних центара за 
дјецу са посебним потребама у Требињу и Бања Луци додјељених у оквиру 
хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“. 

6.1.2.2. Издаци 

Укупни издаци су исказани у износу од 9.013.465 КМ, од чега на фонду 01 
(8.622.989 КМ), фонду 02 (381.610 КМ) и фонду 03 (8.866 КМ). 

Издаци на фонду 01 односе се на издатке за нефинансијску имовину, отплату 
дугова и остале издатке.  

Издаци за нефинансијску имовину су исказани у износу од 4.708.923 КМ, односе 
се на издатке за: изградњу и прибављање зграда и објеката (956.052 КМ), 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (581.270 
КМ), набавку постројења и опреме (1.686.326 КМ), биолошку имовину (1.254 КМ), 
залихе материјала, робе и ситног инвентара (1.309.625 КМ) и улагања на туђим 
некретнинама, постројењима и опреми (174.396 КМ).   

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката највећим дијелом се односе 
на куповину објекта за потребе Полицијске станице Источна Илиџа (877.499 КМ) и 
изградњу објеката у Центру за обуку Залужани (72.109 КМ). 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката највећим дијелом се односе на улагања у објекте у: Центру за обуку 
Залужани (319.148 КМ), Полицијској управи Фоча (181.439 КМ), МУП у сједишту 
(18.531 КМ), Полицијској управи Требиње (16.385 КМ) и Приједор (16.297 КМ). 
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Издаци за набавку постројења и опреме највећим дијелом се односе на набавку: 
моторних возила (984.908 КМ), полицијске опреме (270.460 КМ), рачунарске 
опреме (163.828 КМ) и канцеларијског намјештаја (97.926 КМ). 

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће и обуће највећим дијелом 
се односе на издатке за одјећу и обућу полицијских службеника (1.023.366 КМ) и  
издатке за залихе ауто-гума (228.639 КМ).  

Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми односе се 
на издатке по основу улагања на адаптацији простора за смјештај Полицијске 
станице Кнежево (174.393 КМ). 

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 239.321 КМ, односе се на 
издатке за отплату рата за оперативни лизинг моторних возила. Уговором од 
04.09.2019. године закљученим са „Porsche leasing“ д.о.о. Сарајево извршено је 
изнајмљивање 102 нова моторна возила путем оперативног лизинга на период од 
48 мјесеци. 

Остали издаци су исказани у износу од 3.674.745 КМ, највећим дијелом односе се 
на издатке по основу аванса (2.009.331 КМ) и остале издатке из трансакција са 
другим јединицама власти (1.607.281 КМ).  

Издаци по основу аванса највећим дијелом се односе на издатке за набавку 
оклопних возила (2.000.000 КМ), који нису затворени на дан биланса, него 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.   

Издаци исказани на фонду 02 односе се на издатке за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката и издатке за набавку постројења и 
опреме. 

Интерним планом и програмом утрошка властитих средстава од продаје сталне 
имовине на који је Влада Републике Српске дала сагласност, изведени су радови 
(101.870 КМ) на адаптацији и реконструкцији објеката у Центру за обуку Залужани и 
извршена је набавка моторних возила (аутобус и моторно возило 231.302 КМ), док 
је из средстава наплаћених од возача за предавања о посљедицама које 
произилазе из непоштовања прописа о безбједности саобраћаја на путевима 
извршена набавка полицијске опреме за безбједност у саобраћају (45 несесера за 
вршење увиђаја саобраћајних незгода 48.438 КМ).   

Издаци исказани на фонду 03 (8.866 КМ), највећим дијелом се односе на издатке 
по основу уговора о суфинансирању са Општином Козарска Дубица за потребе 
гријања Полицијске станице ради набавке и уградње котла на чврсто гориво  (7.950 
КМ).    

6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина Министарства исказана је у износу од 234.979.443 КМ бруто 
вриједности, 85.510.886 КМ исправке вриједности и 149.468.557 КМ нето 
вриједности. Нето вриједност имовине Министарства чине нефинансијска имовина 
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(145.169.513 КМ) и краткорочна финансијска имовина и разграничења (4.299.044 
КМ). 

Нефинансијску имовину нето вриједности чине нефинансијска имовина у сталним 
средствима (144.700.605 КМ) и нефинансијска имовина у текућим средствима 
(468.908 КМ).   

6.2.1.1. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијску имовину у сталним средствима чине: произведена стална имовина, 
драгоцјености, непроизведена стална имовина, нефинансијска имовина у сталним 
средствима у припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.  

Произведена стална имовина исказана је у износу од 121.228.645 КМ нето 
вриједности, чине је: зграде и објекти (81.887.949 КМ), постројења и опрема 
(39.328.658 КМ), биолошка имовина (1.555 КМ) и нематеријална произведена 
имовина (10.483 КМ).  

Зграде и објекти исказани су у износу 81.887.949 КМ  нето вриједности. Током 
године Министарство је вршило улагања у куповину објеката, адаптацију и 
санацију објеката, донос објеката по основу преноса са других јединица власти. 

Вриједност зграда и објеката највећим дијелом повећана је због: 

 извршеног преноса изграђеног објекта Полицијске станице Добој 1 и 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој са Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на 
Министарство у износу од 1.432.645 КМ; 

 санације објекта Полицијске управе Фоча у износу од 181.438 КМ; 

 куповине зграде Полицијске станице Источна Илиџа у износу од 877.499 КМ; 

 донације Европске комисије – адаптација складишног простора у оквиру ПУ 
Бијељина у износу од 73.264 КМ; 

 набавке система видео надзора Града Бања Лука из резервисаних 
средстава из програма јавних инвестиција из буџета 2018. године у укупном 
износу од 527.673 КМ (500.000 КМ резервисана средства и 27.673 КМ 
редовна средства); 

 преносом са припреме адаптираних и изграђених објеката у Центру за обуку 
Залужани у износу од 11.092.600 КМ. 

Вриједност зграда и објеката највећим дијелом смањена је због: 

 искњижавања уклоњених објеката у Центру за обуку Залужани због 
изградње полигона и привођење сврси намјенских објеката у износу од 
427.185 КМ; 

 искњижавања објеката ауто праонице и кућице за псе у Полицијској управи 
Требиње у износу од 50.551 КМ. 

Постројења и опрема – нето вриједност постројења и опреме исказана је у износу 
од 39.328.658 КМ.  

Вриједност опреме највећим дијелом повећана је због: 

 донација у износу од 354.431 КМ; 

 одлука Владе Републике Српске о преносу права власништва на 
Министарство: радарских уређаја (187.198 КМ), несесера за вршење увиђаја 
саобраћајних незгода, механичких мјерних колица, средства за освјетлење 
лица мјеста у ноћним условима, саобраћајне сигнализације за регулисање и 
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надзор саобраћаја (67.883 КМ), уређаја за контролу присуства алкохола у 
организму са штампачима (57.555 КМ), шест комада ласерских уређаја за 
мјерење брзине кретања моторних возила (146.121 КМ), стационарних 
система за аутоматску контролу и документовање саобраћајних прекршаја 
(241.020 КМ) са Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске; 

 куповине моторних возила у укупном износу од 984.908 КМ; 

 изнајмљивања 102 моторна возила путем оперативног лизинга на период од 
48 мјесеци у износу од 5.743.676 КМ; 

 набавке полицијске опреме у износу од 222.298 КМ; 

 набавке рачунарске мрежне опреме у износу од 3.452.580 КМ (средства 
клириншког дуга). 

Вриједност опреме највећим дијелом смањена је због: 

 продаје половног оружја у складу са Одлукама Владе Републике Српске о 
давању сагласности на продају у износу од 84.824 КМ; 

 продаје 33 моторна возила у складу са Одлуком Владе Републике Српске о 
давању сагласности на продају возила од 07.02.2019. године у износу од 
829.253 КМ; 

 одлуке Министра о отпису опреме код ванредног пописа у комплексу Центра 
за обуку Залужани у износу од 25.466 КМ; 

 одлуке Министра о отпису опреме по основу Извјештаја о попису имовине и 
обавеза на дан 31.12.2019. године у износу од 348.282 КМ. 

 

Наматеријална произведена имовина исказана је у нето износу од 10.483 КМ и у 
укупном износу односи се на рачунарске програме. 

У току 2019. године Министарство је у складу са Одлуком Владе Републике Српске 
о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике 
Српске за финансирање из буџета 2018. године из резервисаних средстава у 
износу од 4.785.158 КМ реализовало пројекте: „Наставак реконструкције и 
адаптације објеката у комплексу Центра за обуку Залужани“ у износу од 2.690.387 
КМ, „Набавка наоружања и муниције, као и остали трошкови увоза истих“  у износу 
од 79.525 КМ, док ће се износ од 1.514.901 КМ реализовати у року од шест мјесеци 
од датума потписивања уговора (12.12.2019. године) у току 2020. године и „Систем 
видео надзора Града Бања Лука“ у износу од 527.673 КМ (износ од 500.000 КМ за 
реализацију овог пројекта теретио је резервисана средства док је износ од 27.623 
КМ теретио редовна средстава Министарства). 

По одлукама Владе Републике Српске из резервисаних средстава клириншког дуга 
из буџета 2018. године у току 2019. године у износу од 5.842.112 КМ реализовани 
су пројекти: „Наставак реконструкције и адаптације објеката у Центру за обуку 
Залужани“ у износу од 2.139.294 КМ и „Успостава сервиса за размјену података из 
надлежности Министарства унутрашњих послова“ у износу од 3.452.580 КМ, док ће 
износ неискоришћених средстава од 247.420 КМ бити реализован у току 2020. 
године. 

Одлуком Владе Републике Српске о измјени Одлуке о одређивању приоритетних 
пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из 
буџета у 2019. години са распоредом средстава („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 33/19, 46/19, 49/19, 58/19, 59/19, 64/19, 85/19 и 101/19), одобрена су 
средства за наставак реализације „Пројекта санације, реконструкције и изградње 
Центра за обуку Залужани“  у износу од 1.000.000 КМ. Реализована су средства по 
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овом пројекту у току 2019. године у износу од 978.740 КМ, док су средства у износу 
од 17.678 КМ остала нереализована.  

Непроизведена стална имовина исказана је у износу нето вриједности од 
19.662.910 КМ, односи се на вриједност земљишта и нематеријалну непроизведену 
имовину и за 4% је виша у односу на претходну годину.  

Земљиште исказано је у нето износу од 19.652.279 КМ. Вриједност земљишта у 
току 2019. године повећана је у износу од 774.000 КМ. На основу рјешења 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука од 
22.04.2019. године о проведеној промјени података на посједнику на земљишту, 
укупне површине 4.500 м2, умјесто Г.П. „Крајина“ а.д. Бања Лука, као посједник 
земљишта уписана је Република Српска (Плава зграда Министарства у Улици Југ 
Богдана бр. 8 са припадајућим земљиштем). Процјену тржишне вриједности 
предметне некретнине извршила је Републичка дирекција за обнову и изградњу 
Републике Српске. Евидентирање земљишта извршено је у складу са чланом 63. 
став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 115/17 и 118/18). 

Нематеријална непроизведена имовина  исказана је у нето износу од 10.631 КМ и 
у укупном износу односи се на вриједност лиценци. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у 
укупном износу од 2.536.061 КМ, а односи се на: вриједност имовине у Центру за 
обуку Залужани (стрелиште, полигони, вањско уређење и контролни торањ) у 
износу од 2.036.061 КМ и вриједност Полицијске станице Лауш у износу од 500.000 
КМ по основу Споразума о суфинансирању изградње административног објекта 
мјесне заједнице Лауш и полицијске станице потписаног са Градом Бања Лука.  

Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми исказно је у нето 
износу од 1.272.589 КМ. У току 2019. године извршено је улагање у објекат 
Полицијске станице Кнежево у износу од 174.396 КМ који је у власништву општине 
Кнежево. 

Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 468.908 
КМ и највећим дијелом у износу од 455.183 КМ односи се на вриједност залиха 
одјеће и обуће. 

Набавке нефинансијске имовине у току 2019. године реализоване су у вриједности 
од 1.309.693 КМ. У току године на употребу су пренесене залихе у износу од 
1.467.951 КМ. 

6.2.1.2. Финансијска имовина и разграничења 

Финансијска имовина и разграничења су исказана у износу бруто вриједности од 
13.671.082 КМ, исправке вриједности 9.372.038 КМ и нето вриједности од 4.299.044 
КМ и  у цијелости се односи на краткорочну финансијску имовину и разграничења.  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења су исказана у нето износу 
од 4.299.044 КМ и чине их, новчана средства у благајни, краткорочна потраживања, 
краткорочна разграничења и краткорочна финансијска имовина и разграничења из 
трансакција између или унутар јединица власти.   

Благајна новчана средства у благајни на дан 31.12.2019. године исказана су у 
износу од 18.691 КМ, односе се на новчана средства главне благајне. Одлуком о 
висини благајничког максимума  од 15.03.2019. године дефинисан је благајнички 
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максимум за финансирање готовинских расхода Министарства за 2019. годину. За 
потребе финансирања готовинских расхода полицијских управа, утврђен је 
благајнички максимум за сваку полицијску управу посебно, зависно од категорије 
полицијске управе. Утврђен је и благајнички максимум средстава текућих грантова 
за оперативне намјене, гдје се плаћање врши у складу са Правилником о 
коришћењу средстава за посебне намјене од 18.12.2018. године. Средства из 
редовне благајне користе се за исплату дневница за службени пут у земљи и 
иностранству, за исплату дневница полицајцима ангажованим на обезбијеђењу 
јавних скупова, као и за дневнице полицајцима ангажованим као испомоћ 
Граничној служби Босне и Херцеговине. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу 895.701 КМ нето вриједности. 
Односе се на потраживања по основу: продаје и  извршених услуга, камата, 
дивиденди и других финансијских прихода, од запослених и остала краткорочна 
потраживања.  

Потраживања по основу продаје и  извршених услуга су исказана у износу од 
20.136 КМ, највећим дијелом односе се на потраживања од купаца за извршене 
услуге (19.380 КМ) настале у складу са Одлуком о висини и начину наплате 
образаца и услуга од 28.11.2016. године и Одлуком о допуни одлуке о висини и 
начину наплате образаца и услуга од 10.04.2017. године. 

Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе су исказана у 
износу од 2.936 КМ и у цијелости се односе на потраживања настала по основу 
Споразума о вансудском поравнању од 04.09.2019. године о поврату новчаних 
средстава за интернатски смјештај у Управи за полицијску обуку. 

У оквиру ових потраживања води се и потраживање од добављача по основу 
уплаћеног аванса у ранијем периоду „НТН“ Котор Варош у износу од 15.214 КМ, 
које је кориговано и за које се води судски спор. Пошто је код наведеног субјекта 
отворен стечајни поступак, Окружни привредни суд Бања Лука је 17.06.2010. 
године донио рјешење којим је утврђено да је поступак прекинут због отварања 
стечајног поступка. Правобранилаштво Републике Српске је 06.08.2012. године 
извршило пријаву потраживања Републике Српске – Министарства унутрашњих 
послова, за стечајног дужника ”НТН” д.о.о. Котор Варош, на износ од 15.214 КМ 
стечајном управнику. 

Остала краткорочна потраживања су исказана у износу од 869.293 КМ и у 
укупном износу односе се на потраживања од Агенције за идентификациона 
документа, евиденцију и размјену података (IDDEEA) и то за: регистарске таблице 
за октобар 2019. године (8.419 КМ); путне исправе (85.866 КМ), возачке дозволе 
(100.550 КМ) и регистрацију возила (229.093 КМ) за новембар 2019. године и путне 
исправе (96.920 КМ), возачке дозволе (107.886 КМ) и регистрацију возила (240.558 
КМ) за децембар 2019. године. 

Спорна остала краткорочна потраживања у земљи исказана су у износу од 246.238 
КМ, највећим дијелом у износу од 242.601 КМ односи се на потраживања по основу 
датог аванса у 2013. години за набавку комуникационе опреме од предузећа 
„Оптел“ д.о.о. Бања Лука. Рјешењем Окружног привредног суда у Бања Луци од 
09.07.2018. године одбијена је тужба Министарства за наведено потраживање.  

Краткорочна разграничења су исказана у износу од 2.135.154 КМ нето 
вриједности, највећим дијелом односе се на разграничења по основу неизмирених 
обавеза за накнаде плата за вријеме породиљског и осталог родитељског одсуства 
и боловања (134.939 КМ) која се рефундирају од фондова обавезног социјалног 
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осигурања, за децембар 2019. године и датих аванса за набавку нефинансијске 
имовине у земљи (2.000.000 КМ). Пошто аванс дат у текућој години за набавку 
нефинансијске имовине није затворен на дан билансирања евидентиран је на 
аналитичким групама конта издатака по основу датих аванса у земљи, у складу са 
чланом 79. став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти су исказана у бруто износу од 10.319.991 КМ, исправке 
вриједности 9.070.493 КМ и нето износу 1.249.498 КМ.  

Нето износ потраживања чине потраживања по основу рефундација за накнаду 
плата из доприноса за здравствено осигурање (776.767 КМ), из доприноса за 
дјечију заштиту (320.456 КМ), потраживања по основу продаје робе, услуга и 
нефинансијске имовине из трансакција са јединицама локалне самоуправе 
(150.000 КМ) и од Града Бања Лука (2.275 КМ). Потраживања по основу продаје 
робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција са јединицама локалне 
самоуправе односе се на потраживања по Споразуму о заједничкој сарадњи 
Министарства и Општине Источна Илиџа од 08.10.2019. године за суфинансирање 
опремања Полицијске станице Источна Илиџа.  

Бруто износ чине потраживања по основу рефундација за накнаду плата из 
доприноса за здравствено осигурање (9.847.260 КМ), потраживања по основу 
рефундација из доприноса за дјечију заштиту (320.456 КМ). Исправка вриједности 
потраживања (9.070.493 КМ) односи се на корекцију на дан 31.12.2019. године 
ненаплативих потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(9.021.998 КМ) и Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске (48.495 КМ). 

Потраживања на дан 31.12.2019. године нису усаглашена са Јавним фондом за 
дјечију заштиту Републике Српске и са Фондом здравственог осигурања Републике 
Српске. Фонд здравственог осигурања Републике Српске је 17.02.2020. године 
уплатио износ од 9.378.736 КМ на име рефундација боловања.  

6.2.2. Обавезе 

Укупне обавезе Министарства исказане су у износу од 25.749.255 КМ, а односе на 
дугорочне обавезе и разграничења и краткорочне обавезе и разграничења.  

6.2.2.1. Дугорочне обавезе и разграничења 

Дугорочне обавезе и разграничења односе се на обавезе по основу уговора о 
оперативном лизингу (5.559.458 КМ) и обавезе према „Заводу за изградњу“ а.д.  
Бања Лука (55.103 КМ) настале у ранијем периоду (2001. године).  

Обавезе по основу уговора о оперативном лизингу односе се на обавезе по основу 
Уговора о јавној набавци услуге изнајмљивања нових путничких моторних возила 
путем оперативног лизинга на период од 48 мјесеци потписаног 04.09.2019. године 
са „Porsche leasing“ д.о.о. Сарајево. 

На дан биланса није вршен пренос дијела дугорочних обавеза по зајмовима које 
доспијевају на наплату до годину дана, што није у складу са чланом 72. став (9) 
тачка 1) и 2) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

У току 2019. године послије проведеног отвореног поступка јавне набавке три 
хеликоптера са припадајућом опремом, резервним дијеловима и алатом, закључен 
је уговор 30.12.2019. године са понуђачем „Хеликоптери Русија“ а.д. Москва, Руска 
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Федерација на износ од 41.672.031 КМ без ПДВ-а. Плаћање по овом уговору вршит 
ће се у 28 рата у периоду од седам година послије испоруке сваког појединачног 
хеликоптера, с тим да је аванс од 10% уплаћен у јануару 2020. године. 

Такође, са предузећем „MMSCODE“ д.о.о. Бања Лука закључен је 27.11.2019. 
године Уговор о јавној набавци опреме за унапређење безбједности саобраћаја 
употребом радарских уређаја (100 стационарних и 10 мобилних радара) и 
примјеном савремених технологија за евидентирање прекршаја, пренос и обраду 
података о прекршајима у износу од 10.250.000 КМ. Плаћање по овом уговору 
вршит ће се у 20 једнаких рата, квартално у периоду пет година, након испоручене 
опреме. У току 2019. године дугорочне обавезе по основу ових пословних догађаја 
нису признате у билансима Министарства јер није било испостављања фактура 
или плаћања по овим уговорима. Средства за плаћање дијела обавеза по овом 
основу обезбјеђена су у буџету Министарства за 2020. годину. 

6.2.2.2. Краткорочне обавезе и разграничења 

Краткорочне обавезе чине обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде 
плата, бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу 
рада, отпремнина и једнократних помоћи, обавезе из пословања у земљи, обавезе 
из пословања у иностранству и краткорочне обавезе и разграничења из 
трансакција унутар исте јединице власти.  

Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата су исказане у износу 
13.776.344 КМ, односе се на бруто плате и бруто накнаде плата запослених за 
децембар 2019. године, а које су исплаћене у јануару 2020. године. 

Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи су исказане у износу од 471.638 
КМ, највећим дијелом се односе на накнаде за: превоз на посао и са посла 
(315.056 КМ), отпремнине за одлазак у пензију (75.419 КМ), смрт члана породице 
(22.794 КМ), рођење дјетета (20.634 КМ) и смрт радника (8.516 КМ). 

Обавезе из пословања у земљи су исказане у износу од 5.933.128 КМ, највећим 
дијелом се односе на обавезе према добављачима за набавку роба и услуга и 
набавку сталне имовине у земљи (5.840.352 КМ).  

У току 2019. године мултилатералном компензацијом измирене су обавезе према 
добављачима у земљи у износу од 3.145.805 КМ. 

Са 28.09.2020. године нису измирене обавезе из пословања у земљи у износу од 
1.640.076 КМ и обавезе из пословања у иностранству у износу од 4.921 КМ. 

Препоручује се министру да обезбиједи да се на дан биланса врши пренос 
дијела дугорочних обавеза по зајмовима 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. 

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори средстава исказани су у износу од 1.884.031 КМ, а чине их 
ревалоризационе резерве по основу процијене нефинансијске имовине. 

На терет резерви евидентиран је износ од 164.467 КМ који се односи на расходе и 
признату амортизацију за процијењену произведену сталну имовину из ранијих 
година (159.035 КМ) и умањење ревалоризационих резерви у корист резултата 
због расходовања имовине (5.432 КМ) по основу које су формиране у складу са 
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чланом 87. став (8) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.3. Ванбилансна евиденција 

Министарство је на дан 31.12.2019. године исказало ванбилансну активу/пасиву у 
износу од 3.617.323 КМ, а која се односи на вриједност објеката у власништву 
општина које користи Министарство (1.465.070 КМ) и примљене банкарске  
гаранције за добро извршење посла (2.152.253 КМ). 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

На основу писане информације за поптребе ревизије, против Министарства као 
тужене стране се на дан 31.12.2019. године води 831 спор по разним основама 
(накнада материјалне и нематеријалне штете; накнаде за одузета возила; накнаде 
за одузето оружје итд, као и спорови везани за радно-правни статус). У 15 спорова 
Министарство је тужилац.  
 
Тужбени захтјеви који се односе на накнаде материјалне и нематеријалне ратне 
штете (264), потраживања из ратног периода, дио је унутрашњег дуга Републике 
Српске који се измирује емисијом обвезница, а по основу споразума закљученог 
између тужиоца, Министарства финансија Републике Српске и Правобранилаштва 
Републике Српске. По основу накнаде штете за одузето оружје води се 28 спорова, 
од чега се 24 спора воде за одузето оружје у току ратних дешавања. По основу 
накнаде штете за одузета возила води се 70 тужбених захтјева.  
 
Против Министарства се воде 454 судска спора који се односе на неисплаћене 
накнаде запосленим и то: 162 радна спора по основу накнада за трошкове превоза, 
129 спорова по основу бенифицираног радног стажа, 45 по основу вођења 
дисциплинског поступка, 41 по основу накнада за плате, 29 по основу права на 
јубиларну награду, 27 по основу накнада за поплаве, 9 по основу права на помоћ 
(смрт члана уже породице), 7 за накнаду синдикалним повјереницима, 4 спора по 
основу накнаде за трошкове лијечења и један судски спор по основу накнада за 
рођење дјетета. Није могуће процијенити финансијски утицај ових спорова на 
буџете наредних година, с обзиром на то да усљед трајања поступака, висина 
тужбеног и досуђеног износа се разликују за трошкове поступка, камате и трошкове 
извршења. 
По основу Рјешења о извршењу Основног суда Бања Лука од 25.10.2003. године у 
корист ОДП „Завод за изградњу“ Бања Лука, Министарство финансија Републике 
Српске је исплатило износ од 3.627,50 КМ на име комуналне накнаде и износ од 
8.824 КМ на име накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта (укупно 
12.451,50 КМ), као и износ припадајуће затезне камате од 12.451,50 КМ од дана 
достављања приједлога суду до дана исплате, као и износ од 500 КМ по основу 
трошкова извршења. Плаћање је извршено 09.09.2019. године у укупном износу од 
25.403 КМ. 
Вриједност 15 спорова у којима је Министарство тужилац процјењена је на износ 
потраживања од 182.452 КМ на име главнице и 1.502 КМ на име трошкова 
поступка. 

6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

У Oбразложењима уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2019. година су 
објелодањене неопходне опште информације о Министарству, информације о 
основама за састављање финансијских извјештаја и информације о примијењеним 
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рачуноводственим политикама. Такође сачињена Образложења упућују на 
повезане информације презентоване у Прегледу прихода, примитака, расхода и 
издатака и Прегледу 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 

Раде Кукић, с.р.  

Андреа Ђурановић, с.р. 

Данка Панић Ашанин, с.р. 
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