РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и
исплату зарада код Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“, Зајечар за 2017. годину

ЗАКЉУЧАК
ЈКСП „Зајечар“, Зајечар, у 2017. години, није у потпуности ускладило
обрачун и исплату зарада са прописима
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Уместо зараде за рад на дан празника који је нерадни дан, Предузеће је запосленима
обрачунало и исплатило накнаду зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је
нерадни дан и по том основу, у 2017. години, више исплатило зараду у износу од 156.000
динара.
Прековремени рад запослени су обављали на основу усменог налога непосредног
руководиоца, без доношења решења о обављању прековременог рада, што није у складу са
Законом о раду.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова, Предузеће је за 43%
радних места одредило два степена стручне спреме, односно образовања у погледу услова за
радно ангажовање на тим пословима, што није у складу са Законом о раду.
Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима није исплаћивана до петог у
месецу за претходни месец, како је прописано чланом 75. Колективног уговора код
послодавца, већ са закашњењем од осам до девет месеци.
На исплаћену накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, лицима ангажованим по
уговорима о обављању привремених и повремених послова, у периоду од септембра 2016. до
јуна 2017. године, Предузеће није обрачунало и платило доприносе за обавезно социјално
осигурање.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су неправилности:
 запосленима је исплаћена накнада трошкова
за долазак и одлазак са рада за месец
децембар 2017. године у износу од 296.260
динара, као и за период од 1. јануара до 31.
августа 2018. године у укупном износу од
2.291.000 динара;
 уплаћени су доприноси за обавезно
социјално осигурање, на накнаду трошкова
за долазак и одлазак са рада лицима
ангажованим по уговорима о обављању
привремених и повремених послова, у

укупном износу од 103.783 динара.

За уређење области која је
била предмет ревизије дали
смо четири препоруке.

ЈКСП „Зајечар“, Зајечар
је у обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.

