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

НАЛАЗИ
Предузеће је, у 2017. години, исплатило зараде у укупном бруто износу од 233.472
хиљаде динара, као и накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора из
претходних година у укупном бруто износу од 25.072 хиљада динара, при чему, пре
исплате, није имало оверене обрасце за контролу обрачуна и исплате зарада од
стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, чиме није поступило у
складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и
исплате зарада у јавним предузећима.
Током 2017. године, укинута су поједина радна места и престало је радно
ангажовање појединих запослених на неодређено време, док се истовремено повећао
број лица ангажованих на одређено време и путем омладинских задруга који су
обављали послове из редовне делатности Предузећа, тако да је месечно било
запослено и ангажовано од 18 до 68 лица више од укупног броја запослених на
неодређено време, увећаног за 10%. На тај начин, у Предузећу, укупан број
запослених на неодређено време, одређено време и ангажованих лица, није био
усклађен са одредбама Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања
максиманог броја у јавном сектору.
Закључен је већи број уговора о раду на одређено време са запосленима који су
распоређени на радна места која нису утврђена Правилником о организацији и
систематизацији послова у ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.
Обрачун и исплата зарада запослених, накнаде трошкова и друга примања у
Предузећу нису вршена уз доследну примену одредби Колективног уговора за ЈКП
„Градско зеленило“ Нови Сад и одредби Закона о раду, док за поједине исплате нису
обрачунати припадајући порез на зараде и доприноси за обавезно социјално
осигурање.

ПРЕПОРУКЕ
Државна ревизорска институција је Предузећу дала 7 препорука које се односе на примену
одговарајућих одредби Колективног уговора и Закона о раду приликом обрачуна зараде и
накнаде зараде, обрачун и плаћање пореза на зараде и доприносе за обавезно социјално
осигурање за друга примања која имају карактер зарада, као и 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.

