РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд која се односи на приходе од
путарине и зараде и накнаде зарада за 2021. годину

ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд:
- није покренуло процедуру за раскид уговора због кршења битних елемената уговора, закључених са два дистрибутера
електронске наплате путарине у постпејд систему, нити је предузимало друге мере против ова два дистрибутера који, на
позив Предузећа, нису обезбедили банкарске гаранције адекватног износа у складу са оствареним износима путарине.
Остварени износи путарине су били већи од дозвољених износа, према вредностима обезбеђених банкарских гаранција, од
1,92 милиона динара до 78,10 милиона динара месечно, што није у складу са уговорима закљученим са овим
дистрибутерима и одлукама о условима за избор овлашћених дистрибутера електронске наплате путарине у постпејд
систему, које је донео в. д. директор Предузећа;
- обрачунало је и исплатило увећану зараду за рад у сменама за 2021. годину у бруто износу од 63,23 милиона динара, од
чега за децембар 2021. године у износу од 6,09 милиона динара за 1.218 запослених. Међутим, на изабраном узорку од 94
запослена, од којих је за 82 запослена исплаћена увећана зарада за рад у сменама за децембар 2021. године у износу од 429
хиљада динара, утврђено је да је за 41 запосленог неосновано обрачуната и исплаћена увећана зарада за рад у сменама у
износу од 211 хиљада динара, јер запослени нису у складу са Законом о раду, обављали посао у различитим сменама
најмање трећину свог радног времена;
- обрачунало је и исплатило нето зараду в. д. директору за 2021. годину у износу већем од прописане максималне зараде у
јавном сектору за 194 хиљаде динара, што није у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.
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За уређење области које су биле предмет ревизије дате су три препоруке које су усмерене на то да Предузеће:

3

- обрачун и исплату зарада за рад у сменама врши у складу са одредбама Закона о раду;
- интерним општим актом уреди процедуре које се односе на рад у сменама и начин признавања рада у сменама
запосленима, односно начин остваривања права на увећану зараду за рад у сменама, у складу са одредбама Закона о
раду;
- донесе писане политике и процедуре којима се уређује обрачун и исплата зарада, накнада зарада и накнада трошкова
запослених.

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању
откривених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

