Унија синдиката просветних радника Србије
Адмирала Гепрата 10/II/17, 11000 Београд;
телефон: 011/7617-235; бр. моб. 065/3233-038, 065/3233-528;
e-mаil: kancelarijausprs@gmail.com; usprs@sezampro.rs;
интернет: www.unijasprs.org.rs ;
текући рачун: 355-1025873-28 Војвођанска банка

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани,
Министарство просвете је ових дана школама широм Србије послало обавештења о
предстојећим обукама наставника који ће у новој школској години предавати у 1. и 5. разреду
основне школе и 1. разреду гимназије. Обуке се одржавају у првој декади јула и последњој декади
августа.
Из многих школа стигле су нам притужбе да се запослени шаљу на обуку у периоду када су
већ планирали годишњи одмор, неки већ добили решења о трајању годишњег одмора, а неки од
њих су већ резервисали и уплатили аранжмане за летовање. Такође, да запосленима који се на
обуку шаљу ван места становања, школе не гарантују исплату путних трошкова, нити накнаду
трошкова смештаја и исхране.
С тим у вези, обавештавамо вас и подсећамо на следеће:
Стално стручно усавршавање је законска обавеза запослених. Распоред одсуства запослених
током школске године планира педагошки колегијум. Стручно усавршавање се не може изводити у
току годишњег одмора запосленог. (ЗОСОВ, члан 151, став 1 и 4).
Послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора, уз претходну консултацију
запосленог. Послодавац је дужан да решење о годишњем одмору уручи запосленом најкасније 15
дана пре почетка коришћења годишњег одмора. Послодавац може да измени време одређено за
коришћење годишњег одмора ако то захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана
одређеног за коришћење годишњег одмора. (Закон о раду, члан 75, став 2. и 4.)
Ако послодавац шаље запосленог на стручно усавршавање ван места у коме је седиште
послодавца, дужан је да му изда налог о службеном путовању, у коме ће бити назначено где га
шаље, којим поводом и колико ће службено путовање трајати. Послодавац је дужан да пре одласка
запосленом исплати аконтацију путних трошкова. Након обављеног службеног путовања,
запослени подноси послодавцу рачуне за превоз, смештај и исхрану (ако је таквих трошкова било)
и послодавац му исплаћује трошкове путовања, смештаја и исхране. Средства за те намене
послодавац прибавља од јединице локалне самоуправе. Ако запослени није тражио или није добио
налог за службено путовање, накнадна наплата наведених трошкова од послодавца је врло
неизвесна, јер послодавац може да негира да је запосленог упутио на службени пут. (Посебни
колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, члан 26, став
3-7)
Молимо да све наше чланове који су упућени на неку обуку у наведеном периоду упознате
са горе наведеним чињеницама и одредбама законских и подзаконских аката, у циљу упознавања
са обавезама и правима која имају, али и обавезама које послодавац има у том случају.
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