Контролне листе у просвети
Контролнa листa је прописана одредбама Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018).
Инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског
надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку
редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који
се односи на редован надзор.У поступку ванредног инспекцијског надзора
инспекција може да користи контролне листе, када то одговара природи,
предмету и обухвату ванредног надзора.
Инпектор, поступајући у границама предмета инспекцијског надзора из налога
за инспекцијски надзор предузима оне провере и друге радње које су садржане
у контролној листи. Друге провере и радње на које је овлашћен, инспектор
може да предузме ако у току надзора утврди да је неопходно да се оне
предузму ради потпуног утврђивања чињеничног стања и законитог и
безбедног пословања и поступања, и то када су те провере и радње у блиској
вези са питањима из контролне листе, што уноси у записник о инспекцијском
надзору. Ако утврди да преко тога постоји незаконитост која захтева да се,
сагласно делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или
отклањања непосредне опасности по законом и другим прописом заштићена
добра, права и интересе из члана 6. став 3. Закона о инспекцијском надзору,
односно процени да постоји ризик ван контролне листе који је висок или
критичан – инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор.
Контролна листа је документ који садржи предмет и обим провере, односно
списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција
овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној
области сагласно правилима о процени ризика.
По потреби, а најмање два пута годишње, инспекција преиспитује садржину
контролне листе и, ако утврди да је то оправдано, мења је и допуњава.
Сврха објаве контролних листа јесте превенција, едукација и информација
надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта
треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили
штету,
и
шта
ће
конкретно
инспектор
да
контролоше.
Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери
испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је
спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. Уз
овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу
документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из
извештаја. Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али
може да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари.
Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом
одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините
садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног
субјекта у повољнији положај.

Инспекција може да достави контролну листу надзираном субјекту и затражи
од њега да сачини и инспекцији достави извештај о самопровери испуњености
захтева из контролне листе и самопроцени ризика.
Установа образовања и васпитања која се не налази у Плану редовног
инспекцијског надзора за радну/школску 2018/19 годину, може извршити
самопроверу испуњености захтева из контролних листа и самопроцену
ризика.
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