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КОНТРОЛНА ЛИСТА
НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
ШИФРА: КЛ-028-01/01
Датум усвајања: 14.01.2022. године
Пропис: Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и
118/21) - у даљем тексту: Закон); Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник
РСˮ, број 159/2020 - 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. НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
1.
Да ли сте у периоду после 1. јануара 2021. године са новим лицима
засновали радни однос на неодређено време или радни однос на
 да
 не
одређено време у својству приправника?
(члан 27к став 1. Закона)
2.
Да ли број нових лица са којим је заснован радни однос на
неодређено време или радни однос на одређено време у својству
приправника прелази 70% од укупног броја лица којима је престао
радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној
 да  не  нп
календарској години умањен за број новозапослених на неодређено
време и одређено време у својству приправника у тој календарској
години?
(члан 27к став 1. Закона)
3. * Да ли имате сагласност тела Владе за заснивање радног односа са
новим лицима у склaду са законом?
*Питање се поставља ако је одговор на питање под редним бројем 2-  да-5  не-0  нп
да
(члан 27к став 1. Закона) (прекршај по члану 103б. Закона)
4. * Да ли вам је тело Владе, као новооснованом кориснику јавних
средстава, дало сагласност на број лица који можете примити у радни
однос на неодређено и одређено време и у својству приправника у
 да-5  не-0  нп
календарској години у којој сте основани?
*Питање се поставља новооснованом кориснику јавнох средстава
(члан 27к став 2. Закона) (прекршај по члану 103б. Закона)
5.
Да ли сте у циљу реализације запошљавања нових лица обезбедили
средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезима и
доприносима за новозапослене, под условима и процедурама и у  да-5  не-0  нп
складу са предвиђеним посебним прописима?
(члан 27к став 3. Закона) (прекршај по члану 103б. Закона)
6.
Да ли је укупан број запослених на одређено време (изузев у својству
приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима, преко омладинске и
студентске задруге, као и посредством агенције за привремено
 да
 не
запошљавање и лица ангажованих по другим основама, већи од 10%
укупног броја запослених на неодређено време?
(члан 27к став 4. Закона)
7. * Да ли имате сагласност тела Владе уколико је број ангажованих
нових лица на одређено време (изузев у својству приправника), лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као
 да-5  не-0  нп
и посредством агенције за привремено запошљавање и лица
ангажованих по другим основама, у већем проценту од 10% од
укупног броја запослених на неодређено време?
*Питање се поставља ако је одговор на питање под редним бројем 6-

да
(члан 27к став 4. Закона) (прекршај по члану 103б. Закона)
8. * Да ли, као корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених
на неодређено време, имате мање од седам запослених, односно
ангажованих лица у смислу става 4. члана 27к Закона?
*Питање се поставља кориснику јавних средстава са мање од 50
запослених на неодређено време
(члан 27к став 6. Закона) (прекршај по члану 103б. Закона)
2. ПОСТУПАК ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО
ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ
1.
Да ли сте подносили молбу за ново запошљавање и за одобравање
додатног радног ангажовања, у смислу члана 27к ст. 1, 2, 4. и 6.
Закона, надлежном министарству, односно другом надлежном органу
из члана 4. став 1. Уредбе?
(члан 3. став 1. Уредбе )
2.* Да ли сте, приликом попуњавања молбе за ново запошљавање и
одобравање додатног радног ангажовања, унели потпуне и тачне
податке на Обрасцу ПРМ?
*Питање се поставља ако је одговор на питање под редним бројем 1да
(члан 3. став 2.Уредбе)(прекршај по члану 10. став 1. тачка 1) Уредбе)
3.* Да ли сте молбу за ново запошљавање и одобравање додатног радног
ангажовања поднели надлежном органу у потребном броју
примерака?
*Питање се поставља ако је одговор на питање под редним бројем 1да
(члан 3. став 3. Уредбе)
4.
Да ли сте добијене Сагласности Комисије за ново запошљавање и
одобравање додатног радног ангажовања реализовали у истој
календарској години?
(члан 7. став 1. Уредбе)
5.
Ако је сагласност Комисије за ново запошљавање и одобравање
додатног радног ангажовања добијена у претходној календарској
години да ли је од дана давања сагласности до дана покретања
поступка за пријем новозапослених у складу са законом протекло
мање од 90 дана?
*Питање се поставља ако је одговор на питање под редним бројем 4да
(члан 7. став 1. Уредбе)
6.
Да ли сте податке о броју запослених и радно ангажованих лица
учинили јавно доступним, истицањем на својој интернет
презентацији или на други одговарајући начин у складу са Уредбом?
(члан 8. Уредбе) (прекршај по члану 10. став 1. тачка 2) Уредбе)
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*Одредбе ст. 1. и 2. члана 27к Закона не односе се на судије, јавне тужиоце и заменике јавних
тужилаца, наставно особље високошколске установе и научно и истраживачко особље
научноистраживачке организације акредитоване у складу са законом, на изабрана, постављена и
именована лица у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне

самоуправе, као и на директоре јавних предузећа, друштава капитала, установа и јавних
агенција чији су оснивачи Република Србија или јединице територијалне аутономије, односно
локалне самоуправе, као и на особе са инвалидитетом у складу са прописима који уређују
област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.
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
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:

_______________________________
_______________________________
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