
 

 

Република Србија 

Министарство финансија 

Сектор за буџетску инспекцију 

___________________________ 

____________ године 
Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  

ШИФРА: КЛ-003-01/04 

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године 

 

Пропис: Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник 

РСˮ, бр. 95/18 и 91/19 - у даљем тексту: Закон); Уредба о изгледу, садржају и начину 

попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар 

запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник 

РСˮ, број 76/2013 - у даљем тексту: Уредба) 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Пословно име  

контролисаног субјекта: 

 

 

ПИБ: 

МБ: 

 

 

Адреса седишта, телефон, факс, 

интернет страница, е-пошта: 

 

 

Одговорно лице, телефон,  

е-пошта: 

 

 

Почетак инспекцијске контроле 

Датум: 

Време: 

 

Представници контролисаног 

субјекта присутни инспекцијској 

контроли: 

 

 

 

 

 

1. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

1. Да ли сте извршили регистрацију осигураника и осигураних лица у 

Централном регистру обавезног социјалног осигурања подношењем 

јединствене електронске пријаве у року прописаном овим законом? 

(члан 12. ст. 1. и 2. Закона) (прекршај члан 40. став 1. Закона) 

 да-5  не-0 

2. Да ли сте у јединствену пријаву унели тачне податке на основу  да-5  не-0 



одговарајућих доказа, односно јавних исправа и евиденција 

прописаних законом и прописима донетим за спровођење закона? 

(члан 19. Закона) (прекршај члан 40. став 4. Закона) 

2. РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И 

АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 

1. Да ли сте  за потребе вођења Регистра запослених, изабраних, 

именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних 

средстава доставили Централном регистру све неопходне податке у 

законски предвиђеном року?  

(члан 26. и члан 27. Закона) (прекршај члан 43. став 1. и 2. Закона) 

 да-5  не-0 

2. Да ли су подаци о запосленима, изабраним, постављеним и 

ангажованим лицима у јавном сектору достављени на прописаним 

обрасцима? 

(члан 3. став 1. и члан 5. Уредбе) 

 да-5  не-0 

 

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика: 

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „даˮ или „неˮ. Укупан 

проценат утврђеног броја бодова израчунава се тако што се остварени број бодова подели са 

укупним могућим бројем бодова и тај резултат помножи са 100.  

 

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ  

Цела контролна листа – укупан број бодова - 20 (100%) 

  

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ -  ______ (______ %) 

 

 

Рб Степен ризика Број бодова у контроли у % 

1. Незнатан 81-100 

2. Низак 61-80 

3. Средњи 41-60 

4. Висок 21-40 

5. Критичан 0-20 

 

Коментар: 

 

 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: ИНСПЕКТОР/И: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

  

 

 


