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

НАЛАЗИ
Обрачун зарада и накнада зарада није вршен у складу са Законом о раду, јер је у
основицу за обрачун минулог рада, Предузеће укључивало и накнаде зараде
запосленима.
Oсновна зарада већине запослених у Предузећу је испод минималне зараде, обрачун
накнада зарада није вршен на основу просечне зараде запослених у претходних 12
месеци, накнадe трошкова за време проведено на службеном путу у земљи
запосленима нису исплаћене у складу са Колективним уговором, а Предузеће није
платило порез на зараде у износу од 90.480 динара, за извршену исплату солидарне
помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.
Обрачун и исплата зарада запосленима је вршена применом основице и осталих
елемената зараде у вишим износима од износа који су били у примени на дан
доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, октобра
2014. године, што није у складу са чланом 4. поменутог Закона.
У Предузећу општи и појединачни акти нису усклађени са одредбама Закона о раду.
Уговори о раду запослених не садрже све елементе прописане одредбама Закона о
раду, а Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП
„Комуналац“ Тител не садржи врсту захтеване стручне спреме.
Програм пословања Предузећа за 2017. годину, у делу плана зарада и запошљавања
не садржи све елементе предвиђене смерницама Владе Републике Србије за израду
годишњег програма пословања за 2017. годину.

ПРЕПОРУКЕ
Државна ревизорска институција је Предузећу дала 12 препорука које се односе на
усклађивање општих и појединачних аката, примену одговарајућих одредби Колективног
уговора и Закона о раду приликом обрачуна зараде и накнаде зараде, обрачун и плаћање
пореза на доходак грађана, 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.

