
 

 

Република Србија 

Министарство финансија 

Сектор за буџетску инспекцију 

___________________________ 

____________ године 
Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 

ПРИВРЕМЕНО УМАЊИВАЊЕ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА 

ШИФРА: КЛ-018-01/06 

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године 

 

Прописи: Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 

116/14 и 95/18) 

 

 

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: 

 

 

 

Број запослених на неодређено 

време на дан 

 

Број запослених на одређено 

време на дан 

 

Број лица ангажованих по уговору 

о привременим и повременим 

пословима на дан 

 

Број лица ангажованих по уговору 

о делу на дан 

 

 



 

 

1. Да ли је основица за обрачун и исплату плата, утврђена законом, 

другим прописом или другим општим и појединачним актом, који 

је у примени на дан доношења Закона, умањена за 10% у складу 

са законом? 

(члан 5. став 1.) (прекршај члан 10. став 1. тачка 1) и став 2.) 

 да-5  не-0   нп 

*2. Да ли је основица за обрачун и исплату плата умањена за 5%, у 

складу са законом? 

(члан 5. став 2.) 

(прекршај члан 10. став 1. тачка 1) и став 2.) 

 да-5  не-0   нп 

3. Да ли запослени чија је основна нето плата пре почетка примене 

Закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара, задржава 

своју нето плату у складу са законом? 

(члан 5. став 3.) 

 да-2  не-0 

4. Да ли се запосленом коме се приликом примене умањене 

основице у смислу Закона утврди основна нето плата нижа од 

25.000 динара за пуно радно време, исплаћује основна нето плата 

у износу од 25.000 динара у складу са законом? 

(члан 5. став 4.)  

 да-2  не-0 

5. Да ли се друга стална примања у нето износу умањују за 10% у 

складу са законом?  

(члан 6. став 1.) 

(прекршај члан 10. став 1. тачка 2) и став 2.) 

 да-5  не-0 

6. Да ли се друга стална примања у нето износу нижем од 25.000 

динара изузимају од умањења у складу са законом? 

(члан 6. став 2.) 

 да-2  не-0 

7. Да ли се запосленом коме се приликом примене умањења од 10% 

утврди друго стално примање у нето износу нижем од 25.000 

динара, исплаћује законом прописани износ од 25.000 динара? 

(члан 6. став 3.)  

 да-2  не-0 

8. Да ли је у законом прописаном року (три дана од дана извршене 

коначне исплате плата) извршена уплата разлике на рачун јавних 

прихода Републике Србије? 

(члан 7. ст. 1. и 2.) 

(прекршај члан 10. став 1. тачка 3) и став 2.) 

 да-5  не-0 

9. Да ли сте доносили општа или појединачна акта којима се 

повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно 

уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и 

другог сталног примања? 

(члан 4.) 

 да-0  не-5 

*На питање број 2, одговарају следећи корисници јавних средстава: 

1) јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти у смислу 

закона којим се уређује буџетски систем, као и правна лица основана од стране тих јавних 

предузећа; 

2) правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или 

индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима 



управљања, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода 

остварених у претходној пословној години; 

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика: 

Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „даˮ, „неˮ или „нпˮ (није 

применљиво). 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.  

*Укупан могући број бодова представља збир свих бодова за питања која се односе (могу 

применити) на надзираног субјекта.  

Укупан могући број бодова код надзираног субјекта ____(100%) 

 

Укупан број бодова утврђен 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: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


