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Предузеће ниje у 2017. години у потпуности ускладило
обрачун и исплату зарада са прописима

НАЛАЗИ
Предузеће је, приликом обрачуна и исплате зарада, применило неодговарајућу
основицу, а појединим запосленима увећане коефицијенте, што није у складу са
одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. По
наведеним основама исплаћено је најмање 2,7 милиона динара више у односу на
износ који би био обрачунат применом коефицијената и основице који су били у
примени на дан доношења поменутог Закона.
У делу ревидираног периода, у Предузећу није постојао општи акт којим се уређују
права, обавезе и одговорности из радног односа, а уговори о раду запослених не
садрже све елементе прописане одредбама Закона о раду.
Прерасподела радног времена за одређене запослене у Предузећу није спроведена у
складу са одредбама Закона о раду.
Обрачун и исплата помоћи породиљама и породицама новорођене деце нису
извршени доследном применом одредби општег акта.
Предузеће није извршило обрачун и уплату припадајућег пореза на зараде и
доприноса за обавезно социјално осигурање у укупном износу од 787 хиљада динара
на име издвојених средстава за превенцију радне инвалидности и за културноспортске рекреативне активности, као ни доприносе за обавезно социјално осигурање
у износу од 209 хиљада динара за исплате накнаде трошкова погребних услуга за
случај смрти осталих чланова породице.

ПРЕПОРУКЕ
Државна ревизорска институција је Предузећу дала 7 препорука које се односе на
усклађивање општих и појединачних аката који уређују питање зарада и других примања,
примену одговарајућих одредби Колективног уговора и Закона о раду приликом обрачуна
зараде и других примања, примену коефицијената и осталих елемената зарада у висини која је
била у тренутку ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као
и обрачун и плаћање пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање на друга
примања која имају карактер зараде.

