РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и
исплату зарада код Јавно комуналног предузећа „Београд-пут“, Београд за 2017. годину

ЗАКЉУЧАК
ЈКП „Београд - пут “, Београд, у 2017. години, није у потпуности ускладило
обрачун и исплату зарада са прописима
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Као прековремени рад је плаћан само рад извршен у суботу и/или недељу, док се за
прековремени рад извршен радним даном, вршила прерасподела радног времена, што
није у складу са Законом о раду
Појединим запосленима су повећани коефицијенти и исплаћено је више стимулација од
прописаног за износ од 3,21 милиона динара, што није у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава
Предузеће није платило порез на зараде и припадајуће доприносе за обавезно социјално
осигурање у износу од 3,58 милиона динара за плаћене расходе запосленима за
рекреативни одмор
Уговори о привременим и повременим пословима закључивани су и за послове који
трају дуже од 120 радних дана, односно који трају и током целе године
Запослени који рад обављају у сменама које трају по 12 сати дневно, као редован – пун
фонд сати за обрачун зараде имају 192 сата, што је у просеку 48 сати на недељном
нивоу, што је дуже од законом прописаног радног времена за редован рад од 40 сати
недељно

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су неправилности:
 на исплаћена средства за рекреативни одмор
запослених, обрачунати су и уплаћени порез и
припадајући доприноси
за
обавезно социјално
осигурање;
 обрачун накнада зараде врши се на начин прописан
Законом о раду и Колективним уговором;
 обрачун накнаде трошкова за превоз лицима
ангажованим по уговорима о привремено повременим
пословима врши се уз право на пореско ослобођење.

За уређење области која је
била предмет ревизије дато
је десет препорука.

ЈКП „Београд-пут“,
Београд је у обавези да
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.

