
 
 
 
 
 
 
- Н/р председнику синдиката НСЈСС свима 
 

Поштовани, 
 
         Центар за образовање и индустријске односе НСЈСС управо je обрадио 
најновије Актуелне податке за мај 2015. године (а на основу последњег 
објављеног податка о просечној (бруто) заради за месец март 2015. године) о (1) 
Накнадама трошкова и другим примањима која имају карактер зараде 
(регрес за годишњи одмор, топли оброк, теренски додатак, рад на дан празника 
који је нерадни дан, рад ноћу, рад у сменама, прековремени рад и минули рад) 
и (2) Накнадама трошкова и другим примањима која немају карактер 
зараде (дневнице за службено путовање у земљи и иностранству, накнада 
трошкова смештаја на службеном путу у земљи и иностранству, накнада 
трошкова за долазак и одлазак с посла возилом јавног саобраћаја, накнада за 
коришћење властитог возила на службеном путу, отпремнина при одласку у 
пензију, отпремнина раднику за чијим радом је престала потреба, једнократна 
новчана накнада запосленима за чијим радом је престала потреба, накнада 
трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана његове уже 
породице, солидарна помоћ у случају пензионисаног радника, солидарна помоћ 
у случају смрти других чланова породице, солидарна помоћ у случају теже или 
дуже болести, рехабилитације или настанка инвалидитета запосленог или члана 
његове породице, солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних 
непогода или других ванредних догађаја, јубиларна награда, зајам за набавку 
огрева, зимнице или уџбеника, стипендије и кредити за ученике и студенте, 
поклони деци запослених до 15 година старости поводом Нове године и Божића 
и добровољна додатна премија за ПИО). 

Такође објављујемо и (3) Услове под којима осигураници  могу 
остварити право на старосну пензију у 2015. години.  

У прилогу овог дописа  Вам достављамо поменуте актуелне податке, које, 
као и податке из претходних периода, можете преузети са нашег сајта 
www.nsjs.org.rs  у прозору Саопштења са датумом од 27.05.2015. године. 
Очекујемо да ће Вам и ови подаци добро доћи у свакодневном синдикалном 
раду. 
         Остале актуелности можете пратити са наших сајтова – уколико се ради о 
јавним службама на адреси: www.nsjs.org.rs, уколико се ради о образовању у АП 
Војводини на адреси: www.nsprv.org.rs, или уколико се ради о образовању у 
Републици Србији на адреси: www.srpss.org.rs.  
       

С поштовањем, 
 
Београд, 27.05.2015.год.                                  проф. Хаџи Здравко М. Ковач 
                                                                                      председник НСЈСС 
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