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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

Информације у вези са правом на трошкове превоза  
 
 1. Обавештавају се запослени који су променили адресу становања, а податке о 
промени нису доставили Кадровској служби , да то одмах писмено ураде

Поред тога што је то иначе обавеза свих запослених, сада је дошло и до 
проблема у вези са реализацијом права на накнаду трошкова превоза. Наиме, један број 
запослених није добио ову накнаду из разлога што су у евиденцији Кадровске службе 
пријављени на адреси на којој је удаљеност места рада од места становања мања од 
једног километра, иако фактички немају боравиште на достављеној адреси. Такође, 
констатовано је да има и оних који су променили адресу становања,  тако да сада 
станују на удаљености на којој не могу остварити право на  трошкове превоза. Како о 
томе нису доставили податке, њима су ови трошкови исплаћени, иако им не припадају. 

. 

Обзиром на напред наведено, односно правне последице код оваквих чињеница, 
које су основ за одговорност оних који су неосновано примили трошкове превоза, али и 
ралог за настанак штете других којима ово право припада, а нису га остварили због 
сопствене неодговорности, потребно је хитно поступити по захтеву за достављање 
тачне адресе становања. Она је неопходна и ради израде Решења која ће бити 
прослеђена запосленима. 

 
2. Имајући у виду најчешћа питања која се упућују Правној служби, достављамо  

појашњење о путањи којом се врши мерење километраже на релацији: место рада и 
место становања: Мерење удаљености започиње од рампе испред Болнице, односно 
уласка у круг Управне зграде и Психијатрије. Мери се најкраћим путем којим се одвија 
јавни саобраћај (не градски аутобуски саобраћај), без обзира којим улицама запослени 
долази на посао или се са њега враћа

 

. Ово појашњење се доставља из разлога што неки 
од запослених истичу да једним путем долазе, а другим се враћају, па је у таквим 
случајевима километража различита, што апсолутно не може бити релевантно за 
остваривање овог права.  

3. Запослени који сматрају да им је право на накнаду трошкова превоза 
неосновано ускраћено, односно да је мерење од места рада до места становања 
извршено нетачно, могу поднети писмени захтев Правној служби ради поновне провере 
ове удаљености. 

 
 
 
                За Правну службу 
                                                                                 Зорица Станковић, дипл.правник  
  
 


