РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и
исплату зарада код Јавног комуналног предузећа „ Погребне услуге“, Београд за 2017. годину

ЗАКЉУЧАК
ЈКП „Погребне услуге“, Београд, у 2017. години није у потпуности ускладило
обрачун и исплату зарада са прописима

Н Предузеће није поступило у складу са Законом о привременом уређивању основица за
Е обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
П средстава јер је:
Р
- применило основице веће од прописане и на тај начин ислатило већи износ
А
зараде за најмање 25,7 милиона динара;
В
- повећало коефицијенте за шест радних места што је довело до увећања зараде за
И
24 извршиоца;
Л
- исплатило веће зараде 31 запосленом за укупан износ од 998 хиљада динара,
Н
услед исплате већег броја стимулација од оног који је прописан Колективним
О
уговором.
С
Т
Предузеће није обрачунало и уплатило 2,41 милиона динара доприноса за обавезно
И социјално осигурање за уговорену и плаћену накнаду трошкова за долазак и одлазак са

посла, лицима ангажованим по уговорима о привремено-повременим пословима.
Уговори о привремено-повременим пословима закључивани су и за послове који трају
дуже од 120 радних дана, односно који трају и током целе године.
Предузеће је ангажовало,у просеку 18 лица више од броја лица на који је добило
сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава.
ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
Почев од обрачуна за јул 2018. године, Предузеће обрачун
накнада зараде врши на начин да у просек зараде запосленог
за 12 месеци укључује све елементе који представљају зараду
прописану Законом о раду и Колективним уговором.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Град Београд, као оснивач јавног предузећа и
учесник у закључивању колективног уговора код
послодавца, је закључио Колективни уговор који не
садржи све елемента за утврђивање основне зараде,
што је прописано Законом о раду, већ је уговарио да
се коефицијенти, као елемент основне зараде, уреде
другим актом.

За уређење области која је
била предмет ревизије дато
је девет препорука.

ЈКП „Погребне услуге“,
Београд је у обавези да
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.

