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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ
Предмет: ИНИЦИЈАТИВА за исплату накнаде превоза за долазак на рад и одлазак са рада у
висини стварних трошкова путовања.
Предлажемо наслову да изврши измене члана 27. став 3. Правилника о накнади путних и
других трошкова и других примања у Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 18/13,
32/15, 7/16 и 19/16) и то тако што ће се иза речи ‘’саобраћају’’ ставити тачка, а брисати речи:
‘’и не може бити већа од износа накнаде трошкова због одвојеног живота од породице’’.
Основна сврха накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада огледа се у
обавези послодавца да запосленом плаћа трошкове којима је изложен у току путовања на рад
и са рада, као и у вези са радом.
Одредбама члана 27. став 3. Правилника о накнади путних и других трошкова и других
примања у Војсци Србије (дакле подзаконским општим актом), послодавац је
ограничавањем износа предметне накнаде на начин недопуштен законом, сам себе
ослободио обавезе плаћања трошкова путовања на рад и са рада запосленима у износу у
коме су они стварно изложени тим трошковима.
Чланом 8. став 5. актуелног Закона о Војсци Србије, прописано је да се на права и дужности
професионалних војних лица и војних службеника који нису уређени овим или посебним
законом или другим прописом, примењују прописи о државним службеницима, општи
прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе.
Одредбом члана 8. став 1 актуелног Закона о раду, прописано је да правилник о раду,
односно општи акт не може да садржи одредбе којима се запосленом дају мања права
или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом.
Чланом 92. и чланом 134. став 1. тачка 9) актуелног Закона о Војсци Србије, прописано је да
професионалном војном лицу и цивилном лицу на служби у ВС, припадају накнаде
трошкова за долазак на посао и одлазак са посла, при чему ниједном одредбом закона није
предвиђена могућност да послодавац једнострано умањи ово право запосленом и себе
ослободи дужности плаћања стварних трошкова које запослени по том основу има.

Имајући у виду да су системским Законом о раду, који представља општи пропис о раду, већ
дати услови и критеријуми за остваривање права запослених на накнаду трошква превоза за
долазак и одлазак са посла, па и ако послодавац ово право уреди супротно закону или га
уопште не уреди, закон се може непосредно применити јер је цена превозне карте у јавном
саобраћају од места становања до места рада запосленог чињенично питање.
Стим у вези, предлажемо наслову - послодавцу, да ову иницијативу усвоји и избегне да се
ово питање расправља у судским поступцима у којима ће запослени утуживати разлику
стварних трошкова превоза за долазак на рад и одласка са рада у односу на износ који им
послодавац исплаћује до лимита који је сам себи једнострано одредио на штету
професионалних припадника Војске Србије.
Усвајањем ове иницијативе Војног синдиката Србије, избегли би се знатни трошкови по
послодавца оличени у трошковима вођених судских поступака по овом питању, а са друге
стране послодавац би показао да заиста уважава потребе и права запослених која им по
законима припадају.
У нади да ћете уважити ову иницијативу, упућујемо вам срдачан поздрав.
ПРЕДСЕДНИК ВСС
Новица Антић

