РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије,
Београд за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада
зарада и осталих личних расхода и расподелу и уплату добити

ЗАКЉУЧАК
Јавна медијска установa Радио-телевизија Србије, у 2018. години, није у потпуности ускладила
јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, као и
расподелу и уплату добтит са прописима
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Установа је у 2018. години, неправилно спровела јавне набавке у износу од најмање 439,89
милиона динара без пдв-а. У 30 ревидираних поступака јавних набавки Установа је
кршила одредбе Закона о јавним набавкама од чега су у пет поступака неправилности
везане за стручну оцену понуда, у једном неправилност је везана за закључење уговора и у
24 поступка неправилности су везане за конкурсну документацију или кашњење код
доношења одлуке о додели уговора.
Установа је извршила набавку добара и услуга у вредности од најмање 72,92 милиона
динара без пдв-а, без спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за
изузеће од примене Закона прописани чл. 7, 7а, 122, 128. и 39. став 2. Закона о јавним
набавкама.
Установа је без правног основа, исплатила стимулативне накнаде запосленима за
споразумни престанак радног односа у износу од 370 милиона динара.
Установа је повећала зараде запосленимa за износ од најмање 262 милиона динара, због
неправилног обрачуна зараде по основу радног учинка, увећања зараде запосленим по
основу времена проведеног на раду као и увећања по основу времена проведеног на раду
за часове рада ноћу, за висински рад, за рад недељом и за рад празником.
Установа је увела, увећање по основу сменског рада, као нови елемент зараде, што није у
складу са чланом 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. По овом
основу исплатила је 29 милиона динара.
Установа није извршила уплату у буџет Републике Србије најмање 50% добити по
завршном рачуну за 2017. годину у износу од 767,89 милиона динара, нити је прибавила
сагласност Владе да из остварене добити по финансијским извештајима за 2017. годину,
покрије губитак у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије, отклоњене су неправилности:
 Тако што је пренето овлашћење да руководиоци пословних
јединица сходно процесу рада организују и рад у сменама, одреде
почетак и завршетак смене и наведу лица за која је неопходан рад
у сменама, што је и учињено одлукама о радном времену по
организационим деловима ЈМУ РТС из 2019. године.
 Генерални директор Установе и репрезентативни синдикати су
закључили Анекс 3 Колективног уговора код послодавца за ЈМУ
РТС број 184/3-18 од 9. августа 2019. године којим су извршили
мењање чланова у поглављу IX – Престанак радног односа којим
је дато право на споразумни престанак радног односа уз
стимулативне новчане накнаде.

 за обрачун и исплату увећања зараде по основу

За уређење области која је
била предмет ревизије дали
смо 17 препорука.

Јавна медијска установa
Радио-телевизија Србије је у
обавези да достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

