
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
Инспекторат за рад 
Одсек инспекција рада за 
 
СРЕМСКИ  УПРАВНИ ОКРУГ 
Главна 107, Рума 
 
Предмет:   
 
Захтев за инспекцијску контролу у Средњој пољопривредно-прехрамбеној школи „Стеван 
Петровић Бриле“ у Руми, због незаконитог обрачуна накнаде за долазак и одлазак са рада. 
 
Образложење: 
 
У поменутој школи већ дужи низ година накнада за долазак и одлазак са рад не обрачунава се 
сходно члану 118. став 1. тачка 1 Закона о раду и члана 26 Посебног колективног уговора за 
основне, срење школе и домове ученика (ПКУ). По жалбама наших чланова, запослених у 
наведеној школи, захтевали смо, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, од надлежних органа Општине Рума одговор о метологији и висини  накнаде за 
долазак и одлазак са посла. У одговору добијеном овим путем од 22.11.2017.године под бројем 
037-20-23/2017-IV, наведено је да се накнада исплаћује у складу са одребема 26 Посебног 
колективног уговора за основне, срење школе и домове ученика ( Сл. гласник РС, бр 21/2015.),а 
за ближе информације упућени смо да се обратимо надлежном одељењу за друштвене делатности 
општинске управе Рума. Пошто тврдње да се трошкови за долазак и одлазак са рада исплаћују у 
складу са ПКУ апсолутно не одгововарају истини обавили смо по том питању разговор са 
начелником за друштвене делатности, а у складу са упутством, где смо дошли до невероватних 
информација да се ова накнада исплаћује у складу са неким Протоколом председника Општине 
Рума и председника Општинског одбора Синдиката просветних радника Војводине. Пошто је 
овај Протокол супротан и Закону о раду и ПКУ али и тумачењу Министарства рада и пресуди 
Уставног суда Р. Србије (бр. IУo-154/2011 од 24.7.2014.године) а пошто се председник Општине 
Рума оглушио о наш захтев за пријем и решење проблема кроз социјални дијалог, захтевамо од 
Вас да утврдите чињенично стање и наложите мере сходно поменутим одребама Закона о раду и 
ПКУ као и у складу члану 196 Закона о раду.  
 
 
У Новом Саду,                                                                                                        Председник НСПРВ 
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