
 

 

Република Србија 

Министарство финансија 

Сектор за буџетску инспекцију 

___________________________ 

____________ године 
Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И ЗАБРАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА 

ШИФРА: КЛ-019-01/04 

Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године 

Прописи: Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РСˮ, бр. 68/15, 81/16 - одлукаУС и 95/18 - у даљем тексту: Закон ); Одлука о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник 

РСˮ, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19 

и 88/19 - у даљем тексту: Одлука); члан 27е ст. 34 - 38. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 -

др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149 - у даљем тексту: ЗоБС), Уредба о поступку 

за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 

50/20 - у даљем тескту: Уредба), Образац ПРМ. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Пословно име  

контролисаног субјекта: 

 

 

ПИБ: 

МБ: 

 

 

Адреса седишта, телефон, факс, 

интернет страница, е-пошта: 

 

 

Одговорно лице,  

телефон,  

е-пошта: 

 

 

Почетак инспекцијскe 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. МАКСИМАЛАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Да ли сте Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места утврдили максималан број запослених у складу са Законом?  

(члан 13. став 1. Закона) 

 да-5  не-0   нп 

2. Да ли сте смањили број запослених до максималног броја запослених 

утврђеног у складу са законом?  

(члан 11. став 1. Закона), прекршај члан 32. Закона 

 да-5  не-0   нп 

3. Да ли сте приликом израде аката о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места примењивали одговарајуће мере које 

су предвиђене овим законом? 

(члан 13. став 2. Закона) 

 да-5  не-0   нп 

4. Да ли се средства за плате, односно зараде планирају само за 

максималан број запослених који је утврђен у складу са овим 

законом?  

(члан 13. став 3. Закона) 

 да-5  не-0   нп 

5. Да ли  одлуке о максималном броју запослених достављате 

надлежним органима на начин и у року у складу са овим законом? 

(члан 30. Закона) (прекршај члан 32. Закона) 

 да-5  не-0   нп 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК КОЈИ ИМА МАЊЕ ОД 100 ЗАПОСЛЕНИХ  

6. Да ли сте са више од 10 нових лица заснивали радни однос на 

одређено време или их радно ангажовали? (члан 10. став 1. Закона) 
 да  не 

7. Да ли имате правни основ да са више од 10 нових лица заснујете 

радни однос на одређено време или их радно ангажујете? 

(члан 10. став 3. Закона) 

 да-5  не-0   нп 

2. ЗАБРАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

*1. Да ли сте заснивали радни однос са новим лицима, након ступања на 

снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, од 

7. новембра 2013. године? (члан 27е став 34. ЗоБС) 

(прекршај члан 103б ЗоБС) 

 да  не 

2. Да ли имате сагласност Владе за заснивање радног односа са новим 

лицима у склaду са законом? 

(члан 27е став 35. ЗоБС) (прекршај члан 103б ЗоБС) 

 да-5  не-0   нп 

**3. Да ли сте због повећаног обима посла ангажовали нова лица у 

проценту већем од 10% од укупног броја заполених, након ступања 

на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 

од 7. новембра 2013. године? 

 да  не 

4. Да ли имате сагласност Владе за ангажовање нових лица у проценту 

већем од 10% од укупног броја запослених? 

(члан 27е став 37.) (прекршај члан 103б. ЗоБС) 

 

 да-5  не-0   нп 

3. ПОСТУПАК ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ, ОБРАЗАЦ ПРМ. 

1. Да ли је у складу са Уредбом, Комисија обавештена о  заснивању 

радног односа са лицем коме је на основу споразума престао радни 
 да-2  не-0   нп 



однос на неодређено време код корисника јавних средстава? 

(члан 4. став 4. Уредбе) 

2. Да ли је у складу са Уредбом, Комисија обавештена о заснивању 

радног односа са особама са инвалидитетом, радног ангажовања 

незапослених лица у циљу спровођења мера активне политике 

запошљавања преко Националне службе за запошљавање и  

ангажовања лица ради реализације пројеката који се финансирају 

средствима Европске уније или средствима донација? 

(члан 4а став 3. Уредбе) 

 да-2  не-0   нп 

3. Да ли је приликом попуњавања радних места код поступака који су 

започети, а нису окончани до дана ступања на снагу Закона о 

изменама и допунама Закона о буџетском систему, добијена 

сагласност тела Владе у складу са Уредбом?  

(члан 9. Уредбе) 

(прекршај члан 103б ЗоБС - веза члан 27е ст. 35. и 37. ЗоБС) 

 да-5  не-0   нп 

*Уколико је одговор на ово питање позитиван, субјекат контроле одговара на следеће питање, а 

уколико је одговор негативан, субјекат контроле не одговара на следеће питање 

**Уколико је одговор на ово питање позитиван, субјекат контроле одговара на следеће питање, 

а уколико је одговор негативан, субјекат контроле не одговара на следеће питање 

 

Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика: 
Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „даˮ, „неˮ или „нп“. 

Укупан проценат утврђеног броја бодова израчунава се тако што се остварени број бодова на питања са 

одговором „даˮ, подели са укупним могућим бројем бодова и тај резултат помножи са 100.  

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ  

Цела контролна листа – укупан број бодова за целу контролну листу - ____ (100%) 

  

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ ЗА ОДГОВОР „даˮ -  ______ (______ %) 
 

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: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 


