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

НАЛАЗИ
Предузеће је повећало основице, појединим запосленима коефицијенте, а свим
запосленима је повећало накнаду трошкова за исхрану и накнаду трошкова за регрес
за коришћење годишњег одмора као друге елементе зараде, 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 свим
наведеним основама исплаћено је најмање 7.5 милиона динара више у односу на
уговорени износ.
Обрачун зарада, накнада зарада и накнада трошкова није извршен доследном
применом одредби Закона о раду. Запосленима који су радили прековремено није
обрачуната увећана зарада по основу времена проведеног на раду за сваку пуну
годину рада остварену код послодавца (минули рад) у складу са Законом о раду,
висина дневница запосленима за службено путовање у иностранство ниje утврђенa
општим актом, а дневнице за службено путовање у земљи су исплаћиване у износу
који не одговара приложеној документацији.
У Предузећу општи и појединачни акти нису усклађени са одредбама Закона о раду,
јер Колективни уговор Предузећа не садржи елементе за обрачун основне зараде
(коефицијенте), док уговори о раду запослених не садрже све елементе прописане
одредбама Закона о раду.
Предузеће није у прописаном законском року доставило Програм пословања за 2017.
годину надлежном органу јединице локалне самоуправе ради добијања сагласности.

ПРЕПОРУКЕ
Државна ревизорска институција је Предузећу дала 6 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 накнаде зараде, 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 поштовање рока за доставу Програма пословања.

