РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства унутрашњих послова, Београд за 2021. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
Министарство унутрашњих послова није сачинило Мапу пословних процеса, није усвојило Стратегију управљања ризиком и није сачинило
Регистар ризика, што није у складу са чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.
Министарство унутрашњих послова није ускладило податке о донацијама из својих пословних књига са трансакцијама евидентираним у
главној књизи која се води у Министарству финансија – Управи за трезор, у износу од 3.633 хиљада динара, што није у складу са чланом 11.
став 5. Закона о буџетском систему којим је прописано да трансакције и пословни догађаји евидентирани у пословним књигама директног и
индиректног корисника буџетских средстава морају бити ажурни и у складу са трансакцијама и пословним догађајима евидентираним у
Главној књизи трезора.
Расходи Министарства унутрашњих послова у износу најмање од 24.613 хиљада динара погрешно су евидентирани и исказани у
извештајима о извршењу буџета – Образац 5, што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 1. и 2. Уредбе о буџетском рачуноводству, и то:
- за неискоришћени годишњи одмор у случају престанка радног односа у износу од 10.647 хиљада динара на конту 411151 – Накнада штете
запосленом за неискоришћени годишњи одмор уместо на конту 485119 – Остале накнаде штете (Напомена 2.3.1.2.1 – Плате, додаци и
накнаде запослених);
- услуге брендирања, услуге израде стоних календара, зидних календара и фотографија остале опште услуге у износу од најмање 1.903
хиљада динара на конту 423900 – остале опште услуге уместо на конту 423400 – Услуге информисања (Напомена 2.3.1.2.8 – Услуге по
уговору);
- за набавку и монтажу тракастих завеса у износу од најмање 1.503 хиљаде динара на конту 423900 – остале опште услуге уместо на конту
425200 – Текуће поправке и одржавање (Напомена 2.3.1.2.8 – Услуге по уговору);
- за за набавку резервних делова у износу најмање од 10.560 хиљада динара на конту 426400 – Материјал за саобраћај уместо на конту
Н
426900 – Материјал за посебне намене.
Е
П Издаци Министарства унутрашњих послова у износу најмање од 487.546 хиљада динара погрешно су евидентирани и исказани у
извештајима о извршењу буџета – Образац 5, што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Р
Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 1. и 2. Уредбе о буџетском рачуноводству, и то:
А
- за радове на завршетку изградње новог објекта ПИ и ВО Копаоник, за изградњу објекта регионалног центра за ванредне ситуације у Врању,
В
као и издатке за завршне радове на комплексу Централног депоа у Стејановцима у износу најмање од 418.418 хиљада динара на конту
И 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката уместо на конту 511200 – Изградња зграда и објеката (Напомена 2.3.1.3.1 – Зграде и
Л грађевински објекти);
Н - за израду пројектно техничке документације у износу најмање од 69.128 хиљада динара на конту 511300 – Капитално одржавање зграда и
О објеката уместо на конту 511400 – Пројектно планирање.
С Министарство унутрашњих послова је у Билансу стања на дан 31.12.2021. године мање исказалo вредност Нематеријалне имовине - конто
Т 016100 за износ од 2.770 хиљада динара, јер није исказало као увећање вредности имовине набављени софтвер, што није у складу са чланом
И 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
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Министарство унутрашњих послова није предузело свеобухватне мере у погледу наплате потраживања из ранијих година у износу од
најмање 41.294 хиљада динара, а што има утицај на вредност исказане финансијке имовине у Билансу стања у складу са чланом 11.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и чланом 9. ст. 1. и 2. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
Министарство унутрашњих послова није предузело свеобухватне мере у погледу реализације, односно повраћаја пренетих средстава на име
датих аванса за набавку материјала и обављање услуга у износу од најмање 234.381 хиљада динара, а што има утицај на вредност исказане
финансијке имовине у Билансу стања у складу са чланом 11. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем и чланом 9. ст. 1. и 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Уредбом о начину остваривања права полицијских
службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са
рада документовање трошкова приликом остваривања
права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и за
одлазак с рада прописано је на другачији начин у односу
на члан 58. Закона о буџетском систему и члан 16.
Уредбе о буџетском рачуноводству, а Уредбом о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника, није уређено на основу којих аката се врши
обрачун и исплата прописане накнаде трошкова, односно
није уређено на основу које документације се врши
обрачун и исплата овог права запослених, иако се то
право остварује кроз накнађивање учињеног трошка, што
указује на неусаглашеност наведених уредби са Законом
о буџетском систему и Уредбом о буџетском
рачуноводству.

Скрећемо пажњу да одредбе Закона о буџету
Републике Србије нису усклађене са одредбама
Закона о полицији.
Министарство је у 2021. години исплатило
награде за посебне резултате рада запосленима у
износу од 41.281 хиљаду динара, на основу
члана 178. Закона о полицији и Правилника
донетог на основу наведеног члана закона, а да је
чланом 17. став 1. Закона о буџету Републике
Србије за 2021. годину забрањена, између
осталог, исплата награда, иако су чланом 8.
истог закона одобрена средства за ове намене.

Број препорука
Министарство унутрашњих послова је у
обавези да у року од 90 достави одазивни
извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о даљем поступању по
датим препорукама.
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