Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију
___________________________
____________ године
Кнеза Милоша 20
Београд
КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
ШИФРА: КЛ-016-01/01
Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године
Прописи: Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”,
бр. 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.
закон, 113/17-др. закон и95/18); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 44/08 (пречишћен текст), 2/12, 113/17-др. закон, 23/18 и 95/18); Уредба о накнадама и другим
примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
44/08 и 78/12); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01, 15/02-др. уредба, 30/02, 32/02-исправка, 69/02,
78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06,
82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08,
108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17др. закон и 95/18); Уредба о накнадама и другим примањима запослених у организацијама
обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 18/13, 116/14, 90/15, 113/17-др.
закон 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. ЗАКОН О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
1. Да ли плате изабраних, именованих и постављених лица
утврђујете на начин предвиђен законом? (члан 2. став 1.)

 да-5  не-0  нп

2. Да ли сте исплаћивали додатке на плату у случајевима
предвиђеним законом? (члан 5. став 1.)

 да-5  не-0  нп

3. Да ли сте додатке на плату (за прековремени рад, рад на дан
државног и верског празника, теренски додатак и рад ноћу)
обрачунавали и исплаћивали у висини утврђеној прописима
о раду? (члан 5. став 3.)

 да-5  не-0  нп

4. Да ли коефицијент који примењујете за обрачун и исплату
плата садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току
рада и регреса за коришћење годишњег одмора? (члан 4.
став 2.)

 да-5  не-0  нп

5. Да ли сте за обрачун и исплату плата изабраних,
именованих и постављених лица и запослених из члана 1.
ст. 1, 3, 4. и 5. овог закона, примењивали коефицијенте
прописане овим законом и актом Владе? (чл. 7. и 8.)

 да-5  не-0  нп

1а) УТВРЂИВАЊЕ И ОБРАЧУН ПЛАТА У ОРГАНИМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Да ли сте за обрачун и исплату плата изабраних лица
утврђивали коефицијенте највише до коефицијената
 да-5  не-0  нп
утврђених законом?
(члан 9. став 1.)
2. Да ли сте за обрачун и исплату плата постављених лица у
органима територијалне аутономије и локалне самоуправе
утврђивали коефицијент у складу са актом Владе? (члан 9.  да-5  не-0  нп
став 2.)
3. Да ли сте за обрачун и исплату плата запослених
утврђивали коефицијент највише до коефицијента
утврђеног актом Владе за самосталног стручног сарадника
у државним органима?
(члан 9. став 3.)

 да-5  не-0  нп

*4. Да ли сте приликом обрачуна и исплате плата увећавали
плате у складу са законом и актом Владе?
(члан 12. став 1.)?
**5. Да ли увећавате плате сразмерно учешћу трошкова рада у
сопственим/оствареним приходима?
(члан 12. став 2.)

 да-5  не-0  нп
 да-5  не-0  нп

2. УРЕДБА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА
1. Да ли се приликом обрачуна и исплате плата запослених
примењују коефицијенти у складу са Уредбом? (Односи се
 да-5  не-0  нп
на органе територијалне аутономије и локалне самоуправе)
(члан 4. став 1. Уредбе)
2. Да ли се кoeфициjeнти зa именована и постављена лица и
запослене увeћaвaју по основу сложености и одговорности
послова, зa дoдaтни коефицијент? (Односи се на органе
 да-5  не-0  нп
територијалне аутономије и локалне самоуправе)
(члан 5. став 1. Уредбе)
3. Да ли се на запослене који имају право на увећање
коефицијента по више основа примењује максимално
 да-5  не-0  нп
увећање коефицијента у складу са законом?
(члан 5. став 3. Уредбе)
3. УРЕДБА О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
1. Да ли сте лицима која су ван радног времена извршила неки
посао ван свог радног места (лица у приправности)
 да-5  не-0  нп
исплатили додатак за сваки сат приправности, у складу са
Уредбом? (члан 2. ст. 1. и 2. Уредбе)
2. Да ли сте члановима Владе и постављеним лицима у
органима државне управе с научним звањем који раде и у
научнообразовној установи, у којој остварују права из
 да-5  не-0  нп
радног односа, исплаћивали разлику зараде у складу са
Уредбом?
(члан 4. став 1. Уредбе)
3. Да ли сте члановима Владе и постављеним лицима у
органима државне управе који обављају наставу на
факултету у звању редовног или ванредног професора и који
 да-5  не-0  нп
остварују права из радног односа на том факултету,
исплаћивали разлику зараде у складу са Уредбом? (члан 4.
став 2. Уредбе)
4. Да ли сте судијама Уставног суда који обављају наставу на
правном факултету чији је оснивач Република Србија, у
звању редовног или ванредног професора, који остварују
права из радног односа на том факултету, исплаћивали

 да-5  не-0  нп

разлику зараде између плате коју остварују на факултету и
плате која им припада за обављање функције? (члан 4. став
3. Уредбе)
5. Да ли сте изабраним и постављеним лицима исплаћивали
накнаде трошкова у складу са Уредбом?
 да-5  не-0  нп
(члан 5. став 1. Уредбе)
6. Да ли сте изабраним и постављеним лицима исплаћивали
додатке на плату, сходном применом одредаба општих
 да-5  не-0  нп
прописа о раду?
(члан 5. став 2. Уредбе)
4. УРЕДБА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
1. Да ли сте за обрачун и исплату плата запослених,
примењивали коефицијенте прописане Уредбом? (чл. 2. и 3.  да-5  не-0  нп
Уредбе)
5. УРЕДБА О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
1. Да ли сте запосленима исплаћивали накнаду (плате за
време одсуствовања са рада на дан празника који је
нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства,
 да-5  не-0
војне вежбе и одазивања на позив државног органа) у
складу са општим актом и уговором о раду?
(члан 2. Уредбе)
2. Да ли сте запосленима исплаћивали накнаду плате за
време одсуствовања са рада због привремене
 да-5  не-0
спречености за рад до 30 дана у складу са Уредбом?
(члан 3. Уредбе)
3. Да ли сте запосленима исплаћивали накнаду трошкова за
долазак и одлазак са рада и за време проведено на
службеном путу у земљи и иностранству у складу са
 да-5  не-0
општим актом и уговором о раду?
(члан 4. Уредбе)
4. Да ли сте запосленима исплаћивали отпремнину при
одласку у пензију, накнаду трошкова погребних услуга и
накнаду штете због повреде на раду или професионалног  да-5  не-0
обољења? (члан 5. Уредбе)
5. Да ли сте запосленима исплаћивали јубиларну
награду за 10, 20, 30 и 35 година рада проведених у
радном односу? (члан 9. Уредбе)
***6. Да ли је висина јубиларне награде у складу са
Уредбом (члан 9. став 2. Уредбе)
7. Да ли сте запосленима додељивали солидарну помоћ
за случајеве предвиђене Уредбом? (члан 7. став 1.
Уредбе)
****8. Да ли је висина солидарне помоћи у складу са

 нп

 нп

 нп

 нп

 да-5  не-0

 нп

 да-5  не-0

 нп

 да-5  не-0

 нп

 да-5  не-0

 нп

Уредбом? (члан 7. став 1. Уредбе)
* Одговарају само јавне службе које остварују приходе који нису јавни приходи у смислу
Закона о јавним приходима и јавним расходима
** Одговарају јавне службе које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање,
а које остварују сопствене приходе, као и високошколске установе које остварују сопствене
приходе
*** На питање број 6 одговара се у случају да је на питање број 5. одговорено позитивно
*** На питање број 8 одговара се у случају да је на питање број 7. одговорено позитивно
Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:
Попуњавање контролне листе врши се заокруживањем одговора „даˮ, „неˮ или „нпˮ 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____- (100%)
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ - ______ (______ %)
Рб
1.
2.
3.
4.
5.

Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

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

Коментар:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

_______________________________
_______________________________

ИНСПЕКТОР/И:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

