СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ
Николајевска 1, Нови Сад
Број: 01-1186
Датум: 18.12. 2019.г.

На основу члана 118. Закона о раду(Сл.гласник бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 31/2013
и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 26.
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика (Сл.гласник бр. 21/2015), и члана 45. Правилника о раду
Средњошколског дома, дел.број: 01-173 од 03.04.2015. године, којимa се утврђују
критеријуми за остваривање права запослених на накнаду трошкова превоза за долазак
на посао и одлазак са посла, Управни одбор Средњошколског дома је на својој 6.
седници, одржаној дана 18.12. 2019.године, донео
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ПОСАО И
ОДЛАСКА СА ПОСЛА
СА ОБРАСЦЕМ ИЗЈАВЕ О КОРИШЋЕЊУ ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК НА ПОСАО
И ОДЛАЗАК СА ПОСЛА
Члан 1.
У складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика и Правилником о раду Средњошколског дома,
трошкови превоза за долазак на посао и одлазак са посла надокнађују се у висини цене
превозне карте у јавном саобаћају (градски, приградски, међуградски).
Превозна карта се обезбеђује, односно исплаћује до петог у месецу за текући
месец. Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста
саставни део трошкова превоза.
Запослени има право на накнаду за долазак на посао и одлазак са посла, у
висини цене превозне карте у јавном саобаћају (градски, приградски, међуградски),
која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец.
Приликом признавања трошкова (накнаде) превоза запосленом за долазак на
посао и одлазак са посла, неопходно је да запослени донесе доказ (нпр. рачун за
куповину месечне претплатне карте, дневне карте у јавном превозу, рачун за гориво у
случају коришћења сопственог возила).
Члан 2.
Запосленом се не накнађују трошкови превоза за долазак на посао и одлазак са
посла:
а) укoлико запослени одсуствује са посла у случају боловања, годишњег одмора,
плаћеног одсуства за месец у коме је одсуствовао;
б) запосленом који се налази на неплаћеном одсуству или је удаљен са рада за време
трајања одсуства са рада.

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ
НИКОЛАЈЕВСКА 1
НОВИ САД
___________________________________________
(име и презиме запосленог)
И З Ј А В А

Овим
изјављујем
да
станујем
на
следећој
адреси:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место, улица и број)
За долазак на посао и одлазак са посла:
1. Није ми неопходно коришћење јавног превоза
2. Неопходно ми је коришћење 1 (једног) превозног средства јавног превоза
_____________________________________________________________________
(навести број линије)
3. Неопходно ми је је коришћење 2 (два) и више превозних средстава
_____________________________________________________________________
(навести бројеве линија)
4.

Потребна ми је накнада за долазак на посао и одлазак са посла.
_____________________________________________________________________
(навести број линије због одређивања висине накнаде)
За нетачно дате податке запослених подлеже дисциплинској и материјалној
одговорности.
____________________________
(потпис запосленог)
У Новом Саду, дана__________2019.г.

Попуњене изјаве доставити најкасније до ________2019. године у канцеларију
секретаријата Средњошколског дома, Нови Сад.
Сваку промену адресе становања треба пријавити у канцеларији секретаријата
Средњошколског дома, Нови Сад.

