Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију
___________________________
____________ године
Кнеза Милоша 20
Београд
КОНТРОЛНА ЛИСТА
ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ШИФРА: КЛ-006-01/05
Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године
Пропис: Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 - Одлука УС РС, 55/14, 96/15 - други закон, 9/16 - Одлука УС РС, 24/18, 41/18,
41/18 - други закон, 87/18, 23/19 и 128/20)
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.
2.
3.

4.

1. ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Да ли су Одлуком о буџету опредељена средства за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја?
Да ли је донет програм коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја? (члан 19. став 2.)
Да ли је програмом утврђена намена и начин коришћења прихода од
наплаћених новчаних казни (за прекршаје и привредне преступе
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима)?
(члан 19. став 1.)
Да ли су средства опредељена Одлуком о буџету за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја коришћена у склaду са донетим

 да-5

 не-0

 да-5

 не-0

 да-5

 не-0

 да-5

 не-0

програмом? (члан 19. 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.
*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 20 (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:

_______________________________
_______________________________

ИНСПЕКТОР/И:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

