
 
 
 
 

 
„Запослени има право на накнаду за долазак 

 и одлазак са рада, у висини цене превозне карте  
у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), 

 која мора бити исплаћена до 5. у месецу за претходни месец,  
уколико није обезбедио сопствени превоз. Уколико је  

перонска карта услов коришћења превоза, сматра се 
 да је иста саставни део трошкова превоза“ (члан 26. ПКУ) 

 
ОД НОВЕ ГОДИНЕ „ЦИПЕЛИЋИ“ И ЗА ПРОСВЕТАРЕ 

 
         Након више иницијатива НСПРВ, прича о накнади трошкова за долазак и 
одлазак на посао у локалу (краће, читај: „ципелиће“) изгледа да је, бар кад се тиче 
локалне самоуправе сомборске, при почетку реализација. Наиме, након више 
преговора и притисака просветне јавности коју су предводили првенствено 
чланови НСПРВ, Градска управа је донела политичку одлуку да поступи по закону 
и да и запосленима у сомборским кућама знања и другим јавним службама 
припада оно што су од вајкада добијали запослени у локалној самоуправи, а не и 
ови претходни. 
         Елем, ових дана нам је стигао допис из Градске управе, од стране начелнице 
Градске управе, Душанке Голубовић, која је и била један од преговарача од стране 
ЈЛС и у којем она НСПРВ обавештава да је „Градска управа Сомбора 
благовремено, односно 12.11.2015. године дала свој предлог за финансирање 
путних трошкова запослених, па и трошкова градског превоза за сваког 
корисника градског буџета. У наведеном је предложено планирање и обезбеђивање 
накнаде трошкова превоза у 2016. години за све кориснике буџета Града Сомбора 
на једнак начин, а у складу са посебним колективним уговорима за поједине 
области закљученим на републичком нивоу“. Како запослени у просвети имају 
закључен Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама 
и домовима ученика („Сл. гласник РС“ број 21/15 од 25.02.2015.год.) којим је 
питање накнаде ових трошкова дефинисано, јасно је да ће од нове буџетске 
године и запослени у сомборским школама добијати ову накнаду у једнаком 
износу као и запослени код градске управе. 
         Што се тиче других јавних посленика, на њих ће се такође примењивати, али 
одредбе њиховог Посебног (читај: гранског) колективног уговора и они ће у складу 
са уговореним добијати идентичан износ као и њихове колеге у јавној управи, 
школама, предшколским установама, установама културе, итд. 
         Иако у поменутом допису начелница прави ограду у смислу да постоји 
могућност отежаног финансирања ове обавезе, то је једноставно неприхватљиво, 
јер правилним планирањем локалних буџета, свака локална самоуправа уствари 
врши оно за што и постоји – олакшава организацију јавне управе и јавних служби 
на територији за коју је и основана, а средства којима она располаже нису 
никаква специјална средства локалне самоуправе, већ средства државе, односно 
централног буџета дислоцирана на буџете локалних самоуправа за  циљане и 
законом прописане намене. 
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         Елем, пара има довољно, али је реч о томе како су поједине ставке 
планиране, о чему је овај Синдикат више пута образложено информисао и стручну 
и другу јавност. И овом приликом подсећамо да смо увек тражили само оно 
законом дефинисано и средства за то, а то што су поједине локалне самоуправе 
себи беспотребно на врат товариле нека давања која им нису ни обавеза, то не 
може бити аргуменат да захтевамо да нам се законом утврђена права и плате и да 
се за то обезбеде довољна средства. У сваком случају, ових дана биће усвојени и 
локални буџети, па ћемо и на делу видети колико поједине локалне самоуправе 
поштују своје обавезе и према својим посленицима их и измирују. По томе ћемо 
убудуће и ценити нашу подршку њима, а не по декларативним изјавама у стилу – 
ми вас увек подржавамо, али за то немамо пара!  
         Позивамо наше чланове на још мало стрпљења и подсећамо да у сваком 
случају оно што нам припада ћемо и добити јер и ово потраживање, као уосталом 
и сва друга потраживања из радног односа не застаревају до три године. Тиме 
што смо дали неколико месеци времена локалној самоуправи, само смо показали 
да смо социјално одговорни и да им дајемо шансу да своје грешке из претходног 
периода и исправе.  
 
Нови Сад, 22.12.2015.год.                                 проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                             генерални секретар НСПРВ 


