Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију
___________________________
____________ године
Кнеза Милоша 20
Београд
КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОСНОВИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ШИФРА: КЛ-010-01/01
Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године
Пропис: Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РСˮ, бр. 88/17,
27/18 - др. закон и 10/19)
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. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОБРАЧУН ПЛАТА
1.

2.

Да ли се средства за финансирање делатности Установе обезбеђује из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
 да
самоуправе?
(члан 186. став 1.)
Да ли се остваривање прихода, евидентирање и коришћење средстава
остварених из извора сопствених прихода по основу проширене
делатности, као и других прихода у складу са законом, врши у  да-5
складу са прописима којима се уређује буџетски систем?
(члан 186. став 4.)

 не

 не-0

Да ли се средства која су обезбеђена у буџету користе у складу са
законом?
 да-5
(члан 187. став 2.)
4. Да ли Установа врши утврђивање и обрачун плата, накнада и
додатака запослених у складу са прописима којима се уређују плате
 да-5
и накнаде и друга примања запослених у јавним службама?
(члан 187. став 3.)
2. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

3.

 не-0

 не-0

Да ли постоји проширена делатност Установе?
 да
 не
(члан 98. став 1.)
2. Да ли постоји одлука о проширеној делатности и сагласност
министарства надлежног за послове образовања и васпитања на ту
 да-5
 не-0
одлуку?
(члан 98. став 6.) (прекршај члан 192 ст. 1. и 2.)
3. Да ли је садржина одлуке о проширеној делатности у складу
саЗаконом?
 да-5
 не-0
(члан 98. став 7.)
4. Да ли контролисани субјект остварује приходе по основу проширене
делатности и друге приходе у складу са овим законом?
 да
 не
(члан 186. став 2.)
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.
1.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
Цела контролна листа – укупан број бодова - 25 (100%)
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ - ______ (______ %)

Коментар:

Рб

Степен ризика

1.
2.
3.
4.
5.

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

Број бодова у контроли у
%
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

_______________________________
_______________________________

ИНСПЕКТОР/И:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

