Република Србија
Министарство финансија
Сектор за буџетску инспекцију
___________________________
____________ године
Кнеза Милоша 20
Београд
КОНТРОЛНА ЛИСТА
МАКСИМАЛНА ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ШИФРА: КЛ-009-01/01
Датум усвајања на седници Координационе комисије: 25.04.2019. године
Пропис: Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РСˮ,
број 93/2012 - у даљем тексту: Закон); Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање
конкурентности у јавном сектору („Службени гласник РСˮ, број 103/2012- 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. ИЗУЗЕЋЕ ОД ПРИМЕНА ЗАКОНА
1.* Да ли примењујете ограничења у висини максималне зараде у складу
са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору?
 да-4
(члан 1. став 1. Закона)
2. Да ли имате статус учесника на тржишту који има конкуренцију?
(ако је у тачки 1 одговор „не“)
 да-2
(члан 1. став 3. Закона)
3. Да ли сте спровели Анализу о критеријумима и мерилима за  да-4

 не-0
 не-0
 не-0

утврђивање конкурентности у јавном сектору у складу са Уредбом
Владе? (ако је у тачки 1 одговор „неˮ)
(члан 1. став 6. Уредбе)
4. Да ли имате сагласност Владе (оснивача или другог надлежног
државног органа) за изузимање од примене закона?
 да-4
 не-0
(ако је у тачки 1 одговор „неˮ)
(члан 1. став 6. Уредбе)
*уколико је одговор на питања 1 „неˮ, одговор на питање 4 „даˮ, и контролисани субјект је
ставио на увид инспектору адекватне доказе, не врши се бодовање нити се наставља
попуњавање контролне листе (не врши се контрола примене Закона о утврђивању максималне
зараде у јавном сектору)
2. ОБРАЧУН ИЗНОСА МАКСИМАЛНЕ ЗАРАДЕ
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору /чл. 2. и 3. овог закона
(прекршајна одговорност - чланом 11.)
1. Да ли је максимална зарада утврђена множењем највећег
коефицијента за положај, утврђеног законом којим се уређују плате
државних службеника и намештеника и основице утврђене законом о
буџету за текућу годину?
(члан 2. став 1. Закона)
2. Да ли утврђена максимална зарада обухвата основну зараду, део
зараде за радни учинак, накнаду трошкова за исхрану у току рада,
накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора, у
складу са законом о раду, као и друга примања која у складу са
законом којим се уређује рад чине зараду?
(члан 2. став 2. Закона)
3. Да ли је зарада запослених који обављају пратеће и помоћнотехничке послове који су истоврсни пословима намештеника из
четврте, пете и шесте врсте радних места према прописима о
државним службеницима и намештеницима, мања или једнака од
износа који се добија множењем коефицијента за радно место
намештеника према платној групи у којој се радно место налази и
основице утврђене законом о буџету за текућу годину?
(члан 3. став 1. Закона)
4. Да ли зарада запослених који обављају пратеће и помоћно-техничке
послове који су истоврсни пословима намештеника из четврте, пете
и шесте врсте радних места према прописима о државним
службеницима и намештеницима обухвата основну зараду, део
зараде за радни учинак, накнаду трошкова за исхрану у току рада,
накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора, у
складу са Законом о раду?
(члан 3. став 2. Закона)

 да-3

 не-0

 да-3

 не-0

 да-3

 не-0

 да-3

 не-0

3. УВЕЋАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ЗАРАДЕ
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору /чл. 4, 5. и 6. овог закона
(прекршајна одговорност - чланом 11.)
1. Да ли се запосленима исплаћује увећана зарада по основу времена  да-3

 не-0

проведеног на раду у износу мањем или једнаком од 0,4% од основне
зараде за сваку пуну годину рада остварену у радном односу?
(члан 4. Закона)
2. Да ли је износ максималне зараде увећан само по основу времена
проведеног на раду?
 да-3
(члан 5. Закона)
3. Да ли се руководиоцима у случају успешног пословања и
остваривања добрих резултата исплаћује варијабилни део зараде
једнак или мањи од 30% у односу на максималну зараду? (ако је у
 да-2
тачки 2 одговор „неˮ)
(члан 6. став 1. Закона)
4. Да ли постоји сагласност оснивача за исплату увећања зарада
руководилаца у случају успешног пословања и остваривања добрих
 да-2
резултата (ако је у тачки 2 одговор „неˮ)
(члан 6. став 1. Закона)

 не-0

 не-0

 не-0

4. УПЛАТА РАЗЛИКЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору /члан 7. овог закона
(прекршајна одговорност - чланом 11.)
1. Да ли је извршен обрачун и уплата средстава у буџет по основу
разлике између укупног износа зарада запослених исплаћеног за
месец који претходи месецу почетка примене овог закона и укупног
месечног износа зарада који се исплаћује у складу са овим законом?
(члан 7. Закона)

 да-5

 не-0

5. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору /члан 8. овог закона
(прекршајна одговорност - чланом 11.)
1. Да ли се Министарству финансија достављају извештаји о
исплаћеним зарадама у року од 10 дана од дана коначне исплате
зарада за одређени месец?
(члан 8. став 1. Закона)
2. Да ли извештај о исплаћеним зарадама који се доставља
Министарству финансија садржи списак запослених са исплаћеним
зарадама и сладећим подацима: име и презиме запосленог, радно
место запосленог и исплаћену зараду?
(члан 8. став 2. Закона)

 да-2

 не-0

 да-1

 не-0

6. УСКЛАЂИВАЊЕ ИНТЕРНИХ АКАТА СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору /члан 9. овог закона
(прекршајна одговорност - чланом 11.)
1. Да ли сте извршили усклађивање својих аката (Колективни уговор,
Правилник о систематизацији радних места и сл.) са одредбама овог
закона?

 да-2

 не-0

(члан 9. Закона)
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 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 одговор „да“ - 46 (100%)
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У КОНТРОЛИ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' - ______ (______ %)
Р.бр.

Степен ризика

1.
2.
3.
4.
5.

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

_______________________________
_______________________________

Број бодова у
контроли
39-46
29-38
19-28
10-18
0-9

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

ИНСПЕКТОР/И:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

