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180.
На основу члана 170. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09) и члана 38.
став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези
(„Службени гласник РС“, број 88/09), председник Републике доноси

ПРАВИЛО
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА
О ВОЈНОЈ ДИСЦИПЛИНИ
Члан 1.
У Правилу о војној дисциплини („Службени војни
лист“, број 22/08), у члану 2. став 5. речи: „а санкционишу се посебним одредбама овог правила,“ бришу се.
Члан 2.
Члан 4. брише се.
Члан 3.
У члану 8. став 2. после речи: „15 дана“ додају се
запета и речи: „као и дисциплинску меру забране удаљења из посебних просторија у војном објекту до 15
дана.“
Члан 4.
У члану 11. став 1. реч: „студенту“ замењује се
речју: „кадету“.
Члан 5.
У члану 24. став 2. тачка 2) реч: „мере“ замењује
се речју: „грешке“.
Члан 6.
У члану 28. став 1. тачка 4) речи: „професионалном војнику, резервном подофициру, резервном официру“ замењују се речима: „војном лицу“.
Члан 7.
У члану 29. став 3. речи: „Жалба не задржава извршење наредбе“ бришу се.

ГОДИНА СХХIХ

круга касарне или другог војног објекта у трајању до
15 дана“ у одређеном падежу замењују се речима:
„забрана удаљења из посебних просторија у војном
објекту до 15 дана“ у одговарајућем падежу.
Члан 9.
Члан 33. став 2. мења се и гласи:
„Дисциплинска мера забрана изласка из касарне
или другог војног објекта у трајању до 15 дана извршава се у складу са чланом 156. Закона, а забрана
удаљења из посебних просторија у војном објекту упућивањем у те просторије.“
Члан 10.
У члану 34. речи: „члана 155. став 1. тач. 1) до 4)
Закона“ замењују се речима: „члана 155. став 1. тач. 1)
до 4а) Закона“.
Члан 11.
У члану 42. став 1. реч: „професионална“ брише се.
Члан 12.
У члану 43. став 1. реч: „професионалним“ брише се.
Став 5. мења се и гласи:
„Војни дисциплински судови из става 1. овог члана доносе одлуке о жалбама војника на служењу војног рока изјављеним против наредби о изрицању дисциплинске мере забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту до 15 дана.“
Члан 13.
У члану 47. став 4. речи: „подофициру или професионалном војнику“ замењују се речима: „подофициру, професионалном војнику или војнику“.
Члан 14.
Члан 48. став 1. мења се и гласи:
„Виши војни дисциплински суд одлуке доноси на
седницама већа или након одржаног претреса.“
Члан 15.
У чл. 61. и 62. речи: „професионалног“ бришу се.

Члан 8.

Члан 16.

У члану 29. ст. 1. и 3, члану 30. ст. 1. и 2, члану 32.
став 2. и члану 33. став 2. речи: „забране изласка из

У члану 65. речи: „професионалних војника“ замењују се речима: „војних лица“.
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Члан 17.
Члан 84. мења се и гласи:
„Против првостепене одлуке донете у дисциплинском поступку може се поднети жалба, а против пресуде Вишег војног дисциплинског суда којом су професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне прописане чланом 152. став 2. тач. 3),
7) и 8), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. став 2.
тачка 4) и чланом 155а Закона може се водити управни спор.“
Члан 18.
У Глави III наслов одељка 6. мења се и гласи:
„6. Извршење одлука донетих у поступку пред
војним дисциплинским судовима“
Члан 19.
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181.
На основу члана 45. став 2. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон и 104/09 – др. закон), a у вези са чл. 199. до
202. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05 и 72/09), министар одбране доноси

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗОВАЊУ ДОПУНСКОГ РАДА
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ВОЈНИМ
ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

У члану 86. став 2. тачка 4) после речи: „забране
унапређења у виши чин“ додају се запета и речи: „забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту“.
У ставу 3. реч: „правноснажно“ брише се, а реч:
„правноснажности“ замењује се речју: „извршности“.

Овим правилником уређује се организовање и обављање допунског рада здравствених радника у војним здравственим установaма које су организационо и
функционално везане за Министарство одбране, а ради стицања прихода пружањем здравствених услуга ван
обавезног здравственог осигурања.

Члан 20.

Члан 2.

У члану 87. реч: „Правноснажну“ замењује се речју: „Извршну“.

О извршењу дисциплинске казне забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту стара се
претпостављени старешина на положају команданта
бригаде, њему равном или вишем положају.“

Здравствени радник, у смислу овог правилника,
је лице на служби у војној здравственој установи из
члана 1. овог правилника.
Здравствени радник који ради пуно радно време
може обављати одређене послове здравствене делатности из своје струке у оквиру Министарства одбране закључивањем уговора о допунском раду са старешином војне здравствене установе у којој се налази
на служби.
Здравствени радник из става 2. овог члана може
обављати одређене послове здравствене делатности из
своје струке у другој здравственој установи, уз претходну сагласност надлежног старешине, закључивањем уговора о допунском раду са руководиоцем те
здравствене установе, уколико није закључио уговор
из става 2. овог члана.

Члан 23.

Члан 3.

У члану 91. став 2. речи: „у смислу члана 117.
став 3. Закона“ замењују се речима: „у смислу члана 117.
став 4. Закона.“

Уговор о допунском раду може се закључити:
1) за пружање здравствених услуга грађанима на
њихов захтев ван редовног радног времена војне здравствене установе, а које нису обухваћене обавезним
здравственим осигурањем у погледу садржаја, обима
и стандарда односно за здравствене услуге које се не
остварују у складу са начином и поступком остваривања права из обавезног здравственог осигурања;
2) за пружање здравствених услуга које војна здравствена установа пружа за потребе организације обавезног здравственог осигурања под посебно уговореним условима, а за које не може на други начин да
обезбеди одговарајуће здравствене раднике;
3) за пружање здравствених услуга које војна здравствена установа пружа за потребе лица која немају

Члан 21.
У члану 88. после речи: „смањења плате“ додају
се речи: „и одлуке о трошковима дисциплинског поступка.“
Члан 22.
После члана 90. додаје се члан 90а, који гласи:
„Члан 90а

Члан 24.
Глава IV брише се.
Члан 25.
Ово правило ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу“.
ВК ПРС број 2-2 од 27. маја 2010. године

Председник Републике
Борис Тадић, с. р.

7. јун 2010.
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својство осигураног лица у складу са законом којим
се уређује здравствено осигурање.
Војна здравствена установа је дужна да организује допунски рад у складу са законом којим се уређује
здравствена заштита и овим правилником.
Члан 4.
Војна здравствена установа може да организује
допунски рад за пружање здравствених услуга или
медицинских поступака (у даљем тексту: здравствене
услуге) односно за обављање одређених послова здравствене делатности који спадају у делатност војне здравствене установе утврђену актом о формацији.
II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДОПУНСКОГ РАДА
План допунског рада
Члан 5.
Војна здравствена установа може да организује допунски рад здравствених радника на служби у тој војној здравственој установи на основу Плана допунског
рада (у даљем тексту: План).
План доноси старешина војне здравствене установе, на предлог стручног колегијума војне здравствене установе.
Утврђивање услова, циљева и задатака
за организовање допунског рада
Члан 6.
Организациона јединица Министарства одбране
у чијој надлежности је војно здравство (у даљем тексту: надлежна организациона јединица) утврђује да ли
војна здравствена установа испуњава законом и овим
правилником прописане услове за организовање допунског рада односно за остваривање циљева и задатака организовања допунског рада.
Ако надлежна организациона јединица у поступку утврђивања испуњености услова за обављање допунског рада утврди да се Планом не обезбеђује остваривање законом утврђених циљева и задатака, указаће
војној здравственој установи на уочене недостатке и
одредиће јој рок за испуњење тих услова.
Војна здравствена установа може отпочети са
обављањем допунског рада када надлежна организациона јединица утврди да за то испуњава прописане
услове.
Контролу испуњености услова здравствене установе из става 1. овог члана за обављање допунског
рада надлежна организациона јединица врши сваких
12 месеци.
Достављање Плана
Члан 7.
Војна здравствена установа из члана 5. овог правилника доставља надлежној организационој једини-
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ци Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање допунског рада на Обрасцу 1.
Уз захтев из става 1. овог члана, војна здравствена установа подноси и:
1) План на обрасцима 2–5;
2) извештај о извршењу плана рада за претходну
годину;
3) мере извршења здравствених услуга које се
пружају осигураницима, а које се сачињавају на основу извештаја из тачке 2) овог става, на обрасцима 6–8;
4) податке о листама чекања и податке о листама
заказивања на обрасцима 9 и 10;
5) податке о радном времену (сменски рад, дежурство и др.) на Обрасцу 11.
Обрасци 1–11 из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Захтев из става 1. и подаци из става 2. овог члана
подносе се у писаном и електронском облику.
Садржај Плана
Члан 8.
План садржи:
1) Део А – Здравствене услуге које ће се обављати организовањем допунског рада;
2) Део Б – Организацију војне здравствене установе за обављање допунског рада;
3) Део В – Списак здравствених радника који ће
се ангажовати по основу допунског рада;
4) Део Г – Финансијске показатеље за организовање допунског рада.
Део А – Здравствене услуге које ће се обављати
организовањем допунског рада
Члан 9.
Део А – Здравствене услуге које ће се обављати
организовањем допунског рада садржи детаљан опис
здравствених услуга односно здравствене заштите које
ће се обављати организовањем допунског рада.
Члан 10.
Војна здравствена установа из члана 6. овог правилника која пружа здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања организовањем допунског рада може да обавља здравствене услуге односно здравствену заштиту која се не обезбеђује
из средстава обавезног здравственог осигурања, у
складу са прописима којима се уређује обавезно здравствено осигурање и у складу са овим правилником, и то:
1) медицинска испитивања ради утврђивања здравственог стања, телесног оштећења и инвалидности у
поступцима код надлежног органа, осим испитивања
по упуту стручно-медицинског органа у поступку оства-
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ривања права из здравственог осигурања односно ради остваривања одређених права код других органа и
организација;
2) здравствене прегледе ради уписа у средње школе, високошколске установе и на курсеве и ради добијања уверења о здравственој способности за заснивање радног односа односно добијања других дозвола за рад и за бављење рекреацијом и спортом;
3) утврђивање здравственог стања осигураног лица по захтеву других органа односно које се не остварује по захтеву стручно-медицинских органа у поступку у складу са овим законом (код осигуравајућих друштава, судова, у кривичном и преткривичном поступку, приликом издавања потврда за возаче моторних
возила, утврђивања здравствене способности по предлогу послодавца, мера у вези са заштитом на раду итд.);
4) специфичну здравствену заштиту запослених као
друштвену бригу за здравље на нивоу послодавца у
складу са законом, с обзиром на то да специфичну
здравствену заштиту обезбеђује послодавац из својих
средстава;
5) коришћење здравствене заштите у супротности са начином и поступком остваривања здравствене заштите који је прописан законом којим се уређује
здравствено осигурање и прописима донетим за спровођење тог закона;
6) обезбеђење личног комфора и посебне удобности
односно смештаја и личне неге у стационарној здравственој установи односно смештај у једнокреветну или
двокреветну болничку собу са посебним купатилом, као
и телевизором, телефоном и другим ванстандардним
условима смештаја, а који није медицински неопходан
или се врши на лични захтев;
7) пружање здравствене услуге, медицинског поступка или хируршке интервенције ангажовањем одређеног здравственог радника односно тима здравствених радника, на основу личног захтева пацијента или
чланова његове породице односно законских заступника пацијента;
8) здравствену заштиту која је повезана са лечењем акутног пијанства;
9) козметичке хируршке процедуре које имају за
циљ да побољшају спољашњи изглед без успостављања и враћања телесне функције, као и вршење хируршких естетских корекција органа и делова тела, осим за:
корекције урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње, естетске реконструкције дојке које
су настале након мастектомије и естетске корекције
након тешких повреда односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела;
10) прекид трудноће из немедицинских разлога;
11) необавезне имунизације и имунизације које су
везане за путовање у иностранство или за обављање
одређеног посла;
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12) стоматолошке услуге које нису утврђене као
право из обавезног здравственог осигурања, у складу
са законом којим се уређује здравствено осигурање и
прописима донетим за спровођење тог закона;
13) дијагностику и лечење сексуалне дисфункције
или сексуалне неадекватности, укључујући импотенцију, здравствене услуге, лекове и медицинско-техничка помагала која су везана за промену пола и реверзија претходне добровољне хируршке стерилизације;
14) хируршки или инвазивни третман (укључујући гастрични балон) који се односи на редукцију телесне тежине, осим ако су медицински неопходни,
дијететски савети и програм губитка телесне тежине
код лица старијих од 15 година, изузев предлагања
дијететске исхране код новооткривених болесника са
шећерном болешћу и болесника са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом;
15) методе и поступке алтернативне, комплементарне или традиционалне медицине;
16) прегледе и лечење професионалних и аматерских спортиста који нису утврђени као право из обавезног здравственог осигурања односно програме медицине спорта који имају за циљ побољшање спортске способности;
17) радијалну кератотомију или било коју другу
хируршку процедуру за побољшање вида, уколико се
вид не може адекватно побољшати коришћењем наочара или контактних сочива;
18) санитетски превоз и хитан ваздушни саобраћај у случајевима који се не обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања;
19) хидротерапију, терапију хипнозом, електрохипнозу, електрослип терапију, електронаркозу и наркосинтезу;
20) психолошко саветовање које се односи на промену понашања, третман лоших породичних и радних односа и неспособност памћења и учења;
21) дуготрајну негу и кућну негу, као и негу у здравственој установи која се превасходно пружа с циљем
уобичајене личне неге и опоравка односно ради старања и помоћи при дневним животним активностима, као што су помоћ при ходу, смештање и устајање
из кревета, купање, облачење, спремање хране, надзор над узимањем лекова, и која нема за циљ дијагностику, терапију или рехабилитацију због болести или
повреде;
22) уградњу медицинско-техничких помагала и
имплантата који су преко стандарда функционалности који је медицински неопходан за третман болести
или повреде;
23) лечење компликација које су последица здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања, у складу са прописима којима се уређује обавезно здравствено осигурање;
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24) друге врсте здравствених услуга које нису
утврђене као право из обавезног здравственог осигурања односно здравствену заштиту која се обезбеђује
закључивањем уговора о добровољном здравственом
осигурању, у складу са прописима којима се уређује
добровољно здравствено осигурање.
На лични захтев грађана, војна здравствена установа у вршењу допунског рада може да пружи и друге здравствене услуге које нису обухваћене обавезним
здравственим осигурањем односно да пружи здравствене услуге које се не остварују у складу са начином
и поступком остваривања права из обавезног здравственог осигурања.
Члан 11.
Здравствене услуге: у области дијагностике и лечења које су у фази истраживања, односно експеримента; лечење уз примену лекова и медицинских
средстава који су у фази клиничких испитивања; дијагностика, лечење и рехабилитација, лекови и медицинско-техничка помагала који се не примењују у
складу са прихваћеним стандардима медицинске, стоматолошке и фармацеутске праксе, не могу се пружати у оквиру допунског рада.
Члан 12.
Обавезно осигураним лицима по прописима о обавезном здравственом осигурању и лицима која имају
закључен уговор о добровољном здравственом осигурању по прописима којима се уређује добровољно
здравствено осигурање, у војној здравственој установи из члана 6. овог правилника која врши здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања могу се наплаћивати здравствене услуге из члана 10. овог правилника, под условом да се
пружају на лични захтев грађана, организовањем допунског рада у војној здравственој установи ван редовног радног времена те здравствене установе.
Део Б – Организација војне здравствене
установе за обављање допунског рада
Члан 13.
Део Б – Организација војне здравствене установе
за обављање допунског рада садржи податке о организацији рада служби, односно организационих делова
војне здравствене установе за обављање здравствених
услуга организовањем допунског рада, и то:
1) списак служби, односно организационих делова у којима ће се пружати здравствене услуге организовањем допунског рада;
2) време у којем ће се пружати здравствене услуге
организовањем допунског рада (дани у седмици односно месецу, радно време одређене службе, односно
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организационог дела, време по ангажованом здравственом раднику односно тиму здравствених радника који пружа здравствену услугу);
3) начин заказивања пријема пацијената и место
пријема пацијената;
4) други битни подаци за организовање допунског
рада.
Члан 14.
Војна здравствена установа из члана 6. овог правилника која пружа здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања, допунски рад
може организовати за капацитете у погледу простора,
опреме и кадра под условима да пружање здравствених услуга организовањем допунског рада не утиче
на остваривање права осигураних лица из обавезног
здравственог осигурања.
Део В – Списак здравствених радника
који ће бити ангажовани организовањем
допунског рада
Члан 15.
Део В – Списак здравствених радника који ће бити ангажовани организовањем допунског рада садржи:
1) име, презиме и матични број здравственог радника;
2) специјализацију, ужу специјализацију односно
војноевиденциону специјалност;
3) ангажовани тим здравствених радника за поједине врсте здравствених услуга;
4) врсте здравствених услуга које ће обављати појединачни здравствени радник односно тим здравствених радника;
5) распоред радног времена одређеног здравственог радника односно тима здравствених радника (дан
у седмици односно месецу, број сати, радно време).
Део Г – Финансијски показатељи
за организовање допунског рада
Члан 16.
Део Г – Финансијски показатељи за организовање допунског рада садрже податке о:
1) планираном броју здравствених услуга које ће
се обављати организовањем допунског рада у року од
12 месеци, као и по здравственом раднику или тиму
здравствених радника;
2) цени појединачне здравствене услуге, структури
односно елементима цене укључујући и износ амортизације основних средстава, у складу са прописима
којима је уређено материјално и финансијско пословање у Министарству одбране и Војсци Србије;
3) износу накнаде за обављени рад који ће се исплаћивати здравственом раднику;
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4) плану прихода и расхода средстава остварених
организовањем допунског рада;
5) начину расподеле односно намени коришћења
вишка прихода над расходима.
III. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Уговор о допунском раду
Члан 17.
Здравствени радник из члана 2. став 1. овог правилника може да закључи само један уговор о допунском раду у Министарству одбране односно са другим
послодавцем.
Уговор из става 1. овог члана закључује старешина
војне здравствене установе и здравствени радник односно руководилац друге здравствене установе и здравствени радник.
Уговор о допунском раду закључује се у писаном
облику и садржи: врсту, начин, време трајања посла,
висину и начин утврђивања накнаде за рад и податке
о обвезнику уплате утврђене накнаде за пружену здравствену услугу, у складу са законом.
Уговор о допунском раду са здравственим радником закључује се на време од 12 месеци.
Дужина обављања допунског рада
Члан 18.
Здравствени радник из члана 2. став 1. овог правилника који обавља послове по основу уговора о допунском раду може обављати те послове у укупном
времену које не може бити дуже од једне трећине пуног радног времена за одређени број пацијената односно здравствених услуга или медицинских поступака.
Претходна сагласност за обављање допунског
рада код другог послодавца
Члан 19.
Здравствени радник из члана 2. став 1. овог правилника, по претходно прибављеној сагласности надлежног старешине, може закључити само један уговор
о допунском раду са другим послодавцем.
Претходну сагласност из става 1. овог члана надлежни старешина може дати само под условом да здравствени радник није закључио уговор о допунском раду са Министарством одбране и да рад здравственог
радника ван редовног радног времена за који се закључује уговор о допунском раду не утиче на организацију рада појединачних делова војне здравствене
установе или војне здравствене установе у целини, као
и да не утиче на извршење обавеза тог здравственог
радника.
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Плаћање здравствених услуга
Члан 20.
Пацијент коме је пружена здравствена услуга организовањем допунског рада за пружену здравствену
услугу плаћа утврђену накнаду, о чему војна здравствена установа пацијенту издаје рачун, у складу са
законом.
Војна здравствена установа исплаћује здравственом раднику уговорену накнаду за извршени рад од
средстава која је пацијент платио војној здравственој
установи као накнаду за пружену здравствену услугу
из става 1. овог члана.
Вођење евиденције о закљученим уговорима
о допунском раду
Члан 21.
Војна здравствена установа води евиденцију о закљученим уговорима из члана 3. став 1. и члана 17.
овог правилника, у складу са законом и овим правилником.
Евиденције из става 1. овог члана војна здравствена установа води за сваког здравственог радника
који има закључен уговор о допунском раду са својим или другим послодавцем.
Један примерак оригинала уговора о допунском
раду и сагласности за закључивање уговора са другим послодавцем војна здравствена установа доставља надлежној организационој јединици.
Давање информација о организовању
допунског рада
Члан 22.
Војна здравствена установа је дужна да пацијенту пружи потпуне информације о начину и поступку
пружања здравствених услуга организовањем допунског рада, као и да на видним местима у војној здравственој установи истакне обавештење о могућностима и начину пружања здравствене заштите пацијентима ван редовног радног времена здравствених радника, као и ценама здравствених услуга које се пружају допунским радом.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 20
1. јуна 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.
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ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДОПУНСКОГ РАДА

НАЗИВ ВОЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ:

ТИП ВОЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
(уписати „X“ у одговарајућу рубрику десно)
Војномедицинска академија
Војна болница
Војномедицински центар
Центар војномедицинских установа
Војна амбуланта

АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:
ОКРУГ:
ДАТУМ:

СТАРЕШИНА ВОЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ

Потпис

(М.П.)
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ПЛАН ДОПУНСКОГ РАДА
Део А – Здравствене услуге које ће се обављати организовањем допунског рада

Део Б – Организација војне здравствене установе за обављање допунског рада

Део В – Списак здравствених радника који ће бити ангажовани по основу допунског рада

Део Г – Финансијски показатељи за организовање допунског рада

ПРЕДЛОГ ЦЕНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У ДОПУНСКОМ РАДУ

Назив здравствене услуге или медицинског
поступка

Структура трошкова
Опис трошка

Појединачни износ
у структури

ПЛАНИРАНИ ЕФЕКТИ ДОПУНСКОГ РАДА У ДИНАРИМА
УКУПАН ГОДИШЊИ ПРИХОД

УКУПАН ГОДИШЊИ РАСХОД

ПЛАНИРАНА ДОБИТ (приход – расход)

Укупна цена у
динарима

2

3

Планирани број
услуга
4

Планирани број
пацијената
5

6

Број лекара,
Број медицинских
стоматолога односно сестара и техничара
фармацеута
са ССС и ВСС

* Здравствене услуге подразумевају лекарске прегледе, операције, болничко лечење, дијагностичке, терапијске и друге услуге.

УКУПНО НА НИВОУ ОЈ
УКУПНО НА НИВОУ ВОЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ

УКУПНО НА НИВОУ ОЈ

УКУПНО НА НИВОУ ОЈ

УКУПНО НА НИВОУ ОЈ

УКУПНО НА НИВОУ ОЈ

УКУПНО НА НИВОУ ОЈ

1

Назив здравствене услуге
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6

5

4

3

2

1

0

Редни
Организациона јединица
број

ДЕО А – ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ДОПУНСКОГ РАДА У ______ ГОДИНИ*
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5

4

3

2

2

Број амбуланти*

УКУПНО

Интензивна нега

Полуинтензивна нега

Стандардна нега

УКУПНО

Интензивна нега

Полуинтензивна нега

Стандардна нега

УКУПНО

Интензивна нега

Полуинтензивна нега

Стандардна нега

УКУПНО

Интензивна нега

Полуинтензивна нега

Стандардна нега

УКУПНО

Интензивна нега

Полуинтензивна нега

Стандардна нега

УКУПНО

Интензивна нега

Полуинтензивна нега

Стандардна нега

3

Врста

Болничке постеље*

4

Број

5

6

Радно време
Број операционих
обављања допунског
сала*
рада
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* Односи се на амбуланте, болничке постеље и операционе сале које ће се користити за обављање допунског рада.

УКУПНО

1

0

1

Организациона јединица

Редни
број

ДЕО Б – ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДОПУНСКОГ РАДА ЗА ________ ГОДИНУ

Oбразац 3
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6

4

Назив војне здравствене установе у којој се здравствени
радник налази
на служби

5

Назив организационе
јединице

6

7

8

9

10

Накнада коју
ће здравствени
радник остварити пружањем
услуга у допунском раду (исказати у динарима
по услузи)

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

5

4

3

2

3

Назив специјализације
и уже специјализације

Назив здравствеБрој радПланирани них услуга које
Назив радног них сати
број радних ће здравствени
места (из фор- у редовсати у допун- радник обављаном
мације)
ти у допунском
ском раду
раду*
раду

* Број радних сати у редовном раду односи се на пуно радно време, непуно радно време и скраћено радно време, а исказује се без дежурства и прековременог рада.

2

1

1

Име, презиме и
ЈМБГ здравственог
радника ангажованог у допунском
раду

Редни број

ДЕО В – СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ АНГАЖОВАТИ ПО ОСНОВУ ДОПУНСКОГ РАДА У_______ ГОДИНИ

Oбразац 4

7. јун 2010.
Број 14 – Страна 213

4120
4210

4250
4260

4310
4821

Социјални доприноси

Стални трошкови

Текуће поправке и одржавање

Материјал (медицински и остали материјал)

Употреба основних средстава

Порези, обавезе, таксе и казне

* Односи се само на приходе из допунског рада од пацијената, добровољног осигурања, РЗЗО и друго.
** Односи се само на очекиване расходе везане за пружање услуга у допунском раду.
*** Односи се само на накнаду за остварен допунски рад.

План за ______ годину
(у 000 дин)

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

УКУПАН РАСХОД ОД ДОПУНСКОГ РАДА

4110

7420

Економска класификација

Накнаде за рад ***

РАСХОДИ У ДОПУНСКОМ РАДУ **

УКУПАН ПРИХОД ОД ДОПУНСКОГ РАДА

Приходи од продаје добара и услуга *

ПРИХОДИ ИЗ ДОПУНСКОГ РАДА

ДЕО Г – ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОПУНСКОГ РАДА ЗА ГОДИНУ

Oбразац 5

Страна 214 – Број 14
7. јун 2010.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коефицијент Коефицијент Коефицијент исБрој запосле- Број запопуњења станиспуњења
испуњења
них лекара, слених ме- стандарда за стандарда за дарда за кућне
стоматолога дицинских амбулантне кућне посете посете патронаодносно фар- сестара –
жне сестре
лекара
посете
техничара
мацеута
10=5/7/3
9=5/6/3
8=4/6/2

* Уноси се податак утврђен у Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене
службе („Службени гласник РС“, број 43/06).
** Попуњавати податак за годину која претходи години у којој се подноси захтев.

10

1

Укупно остварених посета у
Прописани број
20___**
Прописани број амб. кућних посета за
Организациона
Укупно
Укупно
посета за годину дана годину дана по
јединица
по лекару односно ме- лекару односно остварених остварених
кућних
медицинској амбулантних
дицинској сестри *
посета у
посета у
сестри*
20___**
20___**

Посете код лекара – медицинске сестре и техничара

МЕРЕ ИЗВРШЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

9

8

7
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5

4

3

2

1

0
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Oбразац 6
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1

0

2

Број запослених
лекара односно
стоматолога

3

4

5

Коефицијент
испуњења
стандарда
5=4/2/3

6

Прописани број
прегледа за
годину дана
по лекару*

7

Укупно
остварено
прегледа у
20___**

8

Коефицијент
испуњења
стандарда
амбулантних
прегледа
8=7/2/6

Специјалистички прегледи

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

* Уноси се податак утврђен у Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене
службе („Службени гласник РС“, број 43/06).
** Попуњавати податак за годину која претходи години у којој се подноси захтев.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА

Прописани број Укупно остварено
хоспитализованих хоспитализација у
за годину дана по
20___**
лекару*

Број хоспитализованих

МЕРЕ ИЗВРШЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У БОЛНИЧКОЈ
И ПОЛИКЛИНИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Редни број

Oбразац 7

Страна 216 – Број 14
7. јун 2010.

1

0

3

4

5

Коефицијент испуњења
стандарда 5=3/4/2

* Уноси се податак утврђен у Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене
службе („Службени гласник РС“, број 43/06).
** Попуњавати податак за годину која претходи години у којој се подноси захтев.

10

2

Прописани број
Укупно остварен број Број лекара/стоматолога који
дијагностичких услуга
пружају дијагностичке
дијагностичких услуга
за годину дана
услуге
у 20___**
по лекару*

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

Дијагностички прегледи

МЕРЕ ИЗВРШЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ
У ДИЈАГНОСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Редни број

Oбразац 8

7. јун 2010.
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3

Највећа дужина
чекања у месецима

4

Просечна дужина
чекања у месецима

5

Разлози ***

* У складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“, број 57/07) и Објашњењем за праћење квалитета рада
у здравственим установама (Министарство здравља, април 2004. године).
** Попуњавати податак за годину која претходи години у којој се подноси захтев.
*** Навести разлоге за постојање листа чекања (простор, опрема, кадрови, финансије и друго).

Катетеризација срца
Реваскуларизација миокарда (PTCA са
имплантацијом стента)
Реваскуларизација миокарда „By pass
хирургијом“
Уградња трајног вештачког водича срца
Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD)
Уградња вештачких валвула
Уградња васкуларних графтова од вештачког
материјала
Уградња ендоваскуларних протеза
Уградња ендопротеза кука
Уградња ендопротеза колена
Реконструкција лигамената колена
Уградња остеосинтетских материјала
Хируршка интервенција методом Илизаров
Инструментална сегментална корекција
деформитета кичменог стуба колена
Операција катаракте и уградња сочива

2

Број пацијената на
листи чекања у 20___**

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

18

17

11
12
13
14
15
16

10

7
8
9

6

5

4

3

2

МР дијагностика – преглед ендокранијума
и кичменог стуба
СТ дијагностика ендокранијума и кичменог
стуба
Коронарографија срца

1

0

1

ВРСТА ПРОЦЕДУРЕ

Редни
број

ПОДАЦИ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА У ВОЈНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ *

Oбразац 9

Страна 218 – Број 14
7. јун 2010.

1

0

3

Највећа дужина
заказивања
у месецима

4

Просечна дужина
заказивања
у месецима

5

Разлози ***

* У складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“, број 57/07) и Објашњењем за праћење квалитета рада
у здравственим установама (Министарство здравља, април 2004. године).
** Попуњавати податак за годину која претходи години у којој се подноси захтев.
*** Навести разлоге за постојање листа чекања (простор, опрема, кадрови, финансије и друго).

10

2

Број пацијената на
листи заказивања
у 20___ **

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
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ВРСТА ПРОЦЕДУРЕ

Редни број

ПОДАЦИ О ЛИСТАМА ЗАКАЗИВАЊА У ВОЈНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ *

Oбразац 10

7. јун 2010.
Број 14 – Страна 219

1

0

2

Радно време амбуланти и служби*

3

Дежурства **

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

* Уносе се подаци о редовном радном времену амбуланти и служби у оквиру којих се планира организација допунског рада.
** Уносе се подаци о службама и одељењима који имају организована дежурства, а у оквиру којих се планира организација допунског рада.
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2

1

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
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ПОДАЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ВОЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Oбразац 11

Страна 220 – Број 14
7. јун 2010.

7. јун 2010.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 14 – Страна 221
Члан 4.

182.
На основу члана 13. став 1. тач. 1. и 7. Уредбе о
надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда социјалног осигурања војних осигураника („Службени лист СРЈ“, број 36/94), Скупштина Фонда за социјално осигурање војних осигураника
прописује

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УПОТРЕБИ, УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ
ПОЛОЖАЈА КОРИСНИКА ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ
БЕЗ СТАНА
Члан 1.
У Правилнику о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана („Службени
војни лист“, бр. 41/99, 10/00, 47/08 и 34/09 – у даљем
тексту: Правилник), у члану 2. став 3. после речи: „у
закуп“ тачка се замењује запетом и додају се речи:
„као ни кориснику пензије који користи смештај у
војном хотелу или војном објекту“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тач. 6, 7. и 9. бришу се, а после
тачке 8. тачка и запета замењује се тачком.
Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.
Члан 3.
После члана 11. додају се одељак IVа ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ и члан 11а, који гласе:
„IVа ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11а
Корисницима пензије којима је до дана ступања
на снагу овог правилника било утврђено право на накнаду из члана 1. Правилника, по основу коришћења
смештаја у војном хотелу или војном објекту, Фонд
ће на рачун даваоца услуга уплаћивати износ стварних трошкова смештаја.
За кориснике из става 1. овог члана донеће се решење о усклађивању накнаде из члана 1. Правилника.
Корисник пензије који престане да користи смештај у војном хотелу или војном објекту оствариће
право на накнаду из члана 1. Правилника у износу
прописаном у члану 3. став 1. Правилника.“

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу“.
Скупштина Фонда за социјално осигурање
војних осигураника
Број 24721-20
1. јуна 2010. године
Београд
Председник
генерал-мајор у пензији
Миленко Глигоревић, с. р.

183.
Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић,
Весна Илић Прелић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, др Драгиша Слијепчевић, др
Драган Стојановић и Предраг Ћетковић, на основу
члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на седници одржаној 17. децембра 2009. године,
донео је

ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредба члана 44. став 2. тачка 3)
Правилника о решавању стамбених питања у Министарству одбране („Службени војни лист“, број 38/05),
није у сагласности са Уставом и законом.
2. Одбија се предлог и не прихватају се иницијативе за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба чл. 3, 4, 6, 7, 15, члана 50. став 1. и члана 51.
Правилника из тачке 1. изреке.
Образложење
Уставном суду поднети су предлог и две иницијативе за оцену уставности и законитости одредаба
чл. 3, 4, 6, 7, 15, члана 44. став 2. тачка 3), члана 50.
став 1. и члана 51. Правилника о решавању стамбених
питања у Министарству одбране („Службени војни
лист“, број 38/05). По мишљењу предлагача, оспореним чланом 3. Правилника, супротно одредбама члана 41. Закона о становању, лишене су права на стан
војне старешине којима је неко од чланова породице
наставио да користи стан на територији Република
које су се издвојиле из СФРЈ. Одредбе чл. 4. и 15.
Правилника, којима је дато овлашћење војном стамбеном органу да утврђује листу реда првенства према
категоријама лица запослених у Министарству одбране, по схватању предлагача, стварају простор за
арбитрарно, самовољно и волунтаристичко одлучивање о броју станова који ће бити додељени запосленима. Осим тога, предлагач истиче да се уместо једне
ранг листе, формира осам посебних листа реда првенства, тако да од воље надлежног органа зависи да
ли ће пензионисана војна и цивилна лица добијати
станове. У предлогу се даље наводи да одредбе чл. 6.

Страна 222 – Број 14
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и 7. Правилника, којима су предвиђени критеријуми
за утврђивање реда првенства, доводе у неједнак положај премештена лица која су имала стан у односу
на лица која први пут конкуришу за стан, јер се поново
разврставају и бодују према чину. Одредба члана 44.
став 2. тачка 3) Правилника, која овлашћује министра
одбране да независно од листа реда првенства, мимо
критеријума и мерила из Правилника, може доделити
до 3% од укупног броја расположивих станова, по
мишљењу предлагача, ствара претпоставке за могуће
злоупотребе. Сматра да одредба члана 50. став 1. Правилника оснажује бројне претходне злоупотребе у додели станова, јер предвиђа да ће се раније донете одлуке надлежног старешине о изузимању из реда првенства реализовати по пропису који је већ важио до
дана ступања на снагу Правилника. Одредба члана 51.
се оспорава из разлога што „озакоњује“ решења о додели станова у закуп веће структуре и површине од
структуре и површине која припада закупцу према
одредбама Правилника.
У поднетим иницијативама се указује на чињеницу да је материја решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених код корисника средстава у државној својини Републике Србије уређена
Уредбом Владе, па стога делови Правилника који на
другачији начин уређују односе који су предмет Уредбе, не могу остати у правном поретку. Поред наведеног, иницијатори сматрају да Закон о Влади и Закон
о министарствима не садрже овлашћења за министра
одбране да доноси подзаконски акт којим ће се уредити начин и услови за решавање стамбених потреба
запослених у Министарству.
Како су предлог и иницијативе поднете пре ступања на снагу Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), Суд је поступак у овој уставноправној ствари водио и окончао у складу са одредбама важећег закона, сагласно одредби члана 112.
истог закона.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио
да је Правилник о решавању стамбених питања у Министарству одбране донео министар 21. октобра 2005.
године, на основу члана 18. и члана 22. став 2. Закона
о имовини Савезне Републике Југославије („Службени
лист СРЈ“, бр. 41/93, 28/96, 30/96 и 30/00), уз сагласност Савета министара. Овим правилником се уређује начин, мерила и критеријуми за додељивање стамбених кредита, давање станова и гаража у закуп и
пренос права коришћења земљишта за индивидуалну
стамбену изградњу за решавање стамбених питања
запослених у Министарству одбране (члан 1. став 1.).
Оспореним одредбама Правилника предвиђено је:
– да се сматра да професионални официри, подофицири и цивилна лица запослена у Министарству,
као и професионални официри и подофицири који су
актом надлежног старешине распоређени у друге државне органе или организације имају решено стамбено питање ако они или чланови њихових породичних
домаћинстава на територији држава чланица и територији република које су се издвојиле из СФРЈ, као и
на делу територије Републике Србије и државне за-
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једнице Србија и Црна Гора (Аутономна покрајина
Косово и Метохија) имају у својини усељив или су
отуђили стан (породичну стамбену зграду), стечен по
основу рада, а који је одговарајући за њихово породично домаћинство у складу са одредбама овог правилника, ако користе одговарајући стан по основу закупа на неодређено или одређено време, стечен по
основу рада, ако је лице или члан њиховог породичног
домаћинства искористило максимални износ стамбеног кредита за решавање стамбеног питања за одговарајући стан у складу са одредбама овог правилника
(члан 3.);
– да одлуку о решавању стамбених питања зависно од висине средстава обезбеђених за кредит у оквиру сваке расподеле, броја изграђених, односно прибављених станова и расположивих гаража према препорукама лица на посебним листама реда првенства по
местима и гарнизонима доноси Министар одбране, односно лице које он овласти, на основу предлога старешине организационе јединице Министарства надлежне за стамбене послове (у даљем тексту: стамбени
орган), а да на предлог Министра одбране о преносу
права коришћења земљишта за индивидуалну стамбену изградњу на којем је корисник Министарство,
одлуку доноси надлежни општински орган на територији где се земљиште налази, у складу са прописима
држава чланица којима се уређује коришћење и промет непокретности (члан 4.);
– да се за утврђивање реда првенства одређују
критеријуми значај радног места, дужина радног стажа, стамбена угроженост, време чекања на решавање
стамбеног питања, број чланова породичног домаћинства, здравствено стање, учешће у решавање стамбеног питања, вршење службе у отежаним условима за
лица којима је признат стаж у двоструком трајању
(члан 6. став 1.), и да се конкретизација критеријума
из става 1. овог члана, односно одређивање степена
њиховог утицаја на редослед у решавању стамбених
питања врши утврђивањем броја бодова по сваком од
тих критеријума како је прописано одредбама овог
правилника (члан 6. став 2.);
– да се значај радног места вреднује до 250 бодова и утврђује се на основу акта о постављењу, односно распоређивању лица из члана 2. овог правилника
у складу са прописима и то за професионалне официре и подофицире према положајној групи на којој се
лице налази, а за цивилна лица запослена у Министарству према групи радних места на које је лице
постављено (члан 7.);
– да стамбени орган утврђује листе реда првенства према категоријама лица из члана 2. овог правилника, а које садрже мерила за бодовање и укупан
збир бодова и то листе реда првенства за професионалне официре чина генерала – адмирала, за професионалне официре, за професионалне подофицире, за
цивилна лица запослена у Министарству, за пензионисане генерале – адмирале, за пензионисане официре, за пензионисане подофицире, за пензионисана цивилна лица у Министарству (члан 15.);
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– да независно од утврђених листа реда првенства односно изузимањем из реда првенства у оквиру
сваке листе из члана 15. овог правилника Министар
одбране може, на предлог комисије одређене у складу са одредбама прописа о давању службених станова, доделити до 3% од укупног броја расположивих
станова, гаража, плацева и средстава намењених за
кредит (члан 44. став 2. тачка 3);
– да ће се одлуке надлежног старешине о изузимању из реда првенства донете по пропису који је важио до дана ступања на снагу овог правилника реализовати по том пропису (члан 50. став 1.);
– да је лице коме је до дана ступања на снагу
овог правилника донето решење о давању стана у закуп за који је утврђена већа структура и површина од
структуре и површине стана одређене решењем, у
обавези да ту разлику у структури и површини стана
која је већа од припадајуће плати по тржишној вредности, односно да изврши уплату према уговореном
износу и року (члан 51. став 1), а да након закључења
уговора о куповини разлике у структури и површини
стана из става 1. овог члана и доказа о извршеној
уплати, у складу са решењем о додели стана, организацијска јединица Министарства надлежна за инфраструктуру са лицем закључује уговор о закупу стана
(члан 51. став 2.).
Полазећи од одредаба члана 167. Устава Републике Србије којима је утврђена надлежност Уставног суда, Суд уставност и законитост одредаба општег
акта цени у односу на важећи Устав и законе.
Уставом Републике Србије утврђено је: да су пред
Уставом и законом сви једнаки, да свако има право
на једнаку законску заштиту, без дискриминације, као
и да је забрањена свака дискриминација, непосредна
или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног
порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости
и психичког или физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1.
до 3.); да се јемчи приватна, задружна и јавна својина, да је јавна својина државна својина, својина аутономне покрајине и својина јединице локалне самоуправе, да сви облици својине имају једнаку правну
заштиту и да се средства из јавне својине отуђују на
начин и под условима утврђеним законом (члан 86.
ст. 1. и 3); да Република Србија уређује и обезбеђује
својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине (члан 97. тачка 7).
Један од основа оспоравања наведеног Правилника је да он није могао бити донет на основу Закона
о имовини Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 41/93, 28/96, 30/96 и 30/00) који је
донела Савезна скупштина на седници Већа грађана
од 16. јула 1993. године и на седници Већа република
од 16. јула 1993. године.
У поступку пред Уставним судом је утврђено да
је према одредби члана 59. став 1. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора („Службени лист
Србије и Црне Горе“, број 1/03) имовина Савезне Републике Југославије потребна за рад институција Ср-
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бије и Црне Горе имовина Србије и Црне Горе, док је
према одредби става 3. истог члана Уставне повеље
имовина Савезне Републике Југославије на територији држава чланица имовина држава чланица по територијалном принципу. Такође, одредбом члана 20.
став 5. Закона за спровођење Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора („Службени лист
Србија и Црна Гора“, број 1/03), поред осталог, предвиђено је да се савезни закони и други савезни прописи који нису из области у којима је Уставном повељом утврђена надлежност Државне заједнице Србија
и Црна Гора, примењују после ступања на снагу
Уставне повеље као општи акти држава чланица, док
их њихови надлежни органи не ставе ван снаге.
Како за време трајања Државне заједнице наведени закон није стављен ван снаге, већ се примењивао
на имовину Војске Србије и Црне Горе, као институцију државне заједнице и како је по престанку државне заједнице Република Србија, као њен правни следбеник наставила да овај закон примењује као републички у односу на имовину бивше Савезне Републике Југославије која се налази на њеној територији, то
је Уставни суд стао на становиште да се одредбе наведеног закона и даље примењују на имовину која је
раније била потребна за рад институција Србије и
Црне Горе чије надлежности су преузели органи и
институције Републике Србије, међу којима је и Министарство одбране Републике Србије, а која се налази на територији Републике Србије.
Законом о имовини Савезне Републике Југославије утврђен је појам имовине Савезне Републике Југославије који, поред осталог, обухвата и стамбене зграде
и станове и прописан је режим прибављања, коришћења и располагања том имовином, који укључује и
могућност да се стамбена питања запослених решавају давањем станова у закуп или доделом стамбеног
зајма, уз право запосленог да, на начин предвиђен овим
Законом, откупом стекне право својине на добијеном
стану.
Уставни суд додатно указује да, имајући у виду да
је носилац права својине на непокретним и покретним стварима, дакле и становима, према одредбама
наведеног закона била Савезна Република Југославија, што сада значи Република Србија као њен правни
следбеник, из Закона о имовини Савезне Републике
Југославије произлази да су непокретности које чине
предмет уређивања овог закона биле и остале средства
у државној својини.
Овим законом прописано је, између осталог, да о
прибављању и располагању стамбеним зградама, становима, гаражама, пословним простором у стамбеним зградама које користи савезни орган надлежан за
послове одбране и Војска Југославије, под условима
прописаним овим законом одлучује савезни министар
надлежан за послове одбране (члан 18. став 2); да се
запосленима у савезним органима могу решавати стамбена питања давањем станова у закуп и доделом стамбеног зајма из средстава обезбеђених према одредби
члана 17. овог закона (члан 22. став 1.), као и да Савезна влада прописује начин и критеријуме давања
станова у закуп и додељивања стамбених зајмова за
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решавање стамбених питања запослених у савезним
органима, а за запослене у савезном министарству
надлежном за послове одбране и Војсци Југославије
– савезни министар надлежан за послове одбране, у
сагласности са Савезном владом (члан 22. став 2.).
Оцењујући одредбу члана 44. став 2. тачка 3) Правилника, којом је дато овлашћење министру одбране
да може решавати стамбена питања независно од
утврђених листа реда првенства, односно изузимањем из реда првенства до 3% од укупног броја расположивих станова, гаража, плацева и средстава намењених за кредит, а на предлог комисије одређене у
складу са одредбом прописа о давању службених станова, Уставни суд налази да одредба члана 22. став 2.
Закона овлашћује министра надлежног за послове одбране да својим општим актом пропише начин и критеријуме давања станова у закуп и додељивања стамбених зајмова за решавање стамбених потреба у Министарству и Војсци, али га одредба члана 18. став 2.
истог Закона истовремено обавезује да о располагању стамбеним зградама, становима и пословним простором у стамбеним зградама одлучује под условима
прописаним овим законом, дакле искључиво на основу објективизираних критеријума прописаних актом
за чије је доношење овлашћен. Оспореном одредбом
Правилника се, по оцени Уставног суда, повређује и
уставно начело о забрани дискриминације, јер се на
овако прописан начин лица која немају решено стамбено питање, те се тако налазе у истој правној ситуацији, стављају у неравноправан положај, тиме што ће
некима од њих, и то већини, могућност решавања стамбеног питања зависити од утврђене листе реда првенства на којој су рангирани применом прописаних
критеријума, док појединима стамбено питање може
бити решено независно од тога да ли су и како рангирани на утврђеној листи. Из тога, по оцени Уставног
суда, проистиче да наведена одредба Правилника није у сагласности са Уставом.
Уставни суд је одбио предлог и није прихватио
иницијативе за оцену уставности и законитости оспорених одредаба чл. 3, 4, 6, 7, 15, члана 50. став 1. и
члана 51. Правилника из следећих разлога:
Oдредба члана 3. Правилника, по оцени Уставног
суда, не може се оспоравати са становишта њене сагласности или несагласности са одредбама Закона о
становању, јер се одредбе тог Закона не примењују на
решавање стамбених питања лица обухваћених Правилником. Како се Правилником који је предмет оцене
пред Уставним судом уређује решавање стамбених
потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, то Уставни суд налази да је доносилац
акта био овлашћен да, сагласно одредби члана 22.
став 2. Закона, уреди и ко се сматра лицем које нема,
односно има решено стамбено питање. У том смислу,
Уставни суд је утврдио да из оспореног члана 3. Правилника произлази да ће се сматрати да запослено
лице на које се Правилник односи има решено стамбено питање, ако је запослени или члан његовог породичног домаћинства по основу рада стекао стан ко-
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ји је одговарајући за његово породично домаћинство,
да је тај стан усељив или да га је лице само отуђило,
да је одговарајући стан стечен по основу рада, на
основу закупа или станарског права и да га даље користе било запослени, било члан његовог породичног
домаћинства, или да је већ искоришћен максималан
износ стамбеног кредита за решавање стамбеног питања који је добијен по основу рада. Из наведеног
следи да су из права на решавање стамбеног питања
по основу овог Правилника искључена само она лица
и њихова породична домаћинства којима је, по основу рада и то на одговарајући начин, претходно већ решена стамбена потреба. Уставни суд је при томе имао у
виду и чињеницу да се оспорена одредба не односи
на лица којима је стамбено питање било решено, али
је као последица објективних догађања, дошло до тога да и они и чланови њиховог породичног домаћинства буду фактички или правно лишени стана. Стога
је Уставни суд оценио да оспорена одредба Правилника није несагласна ни са Уставом зајемченим правом на поштовање приватног и породичног живота.
Одредба члана 4. Правилника, која садржи овлашћење за министра одбране, односно лице које он
овласти, да на основу предлога старешине организационе јединице Министарства надлежног за стамбене
послове, доноси одлуку о решавању стамбених питања, а зависно од висине средстава обезбеђених за кредит у оквиру сваке расподеле, броја изграђених односно прибављених станова и расположивих гаража и
према категорији лица на посебним листама реда првенства, по оцени Суда, сагласна је законским овлашћењима министра одбране садржаним у члану 18.
Закона о имовини и не ствара простор за арбитрарно
поступање, с обзиром на то да се одлука о расподели
станова доноси на основу претходно утврђених листа
реда првенства, на основу критеријума и мерила из
Правилника.
Одредба члана 6. Правилника, којом су предвиђени критеријуми за утврђивање реда првенства, сагласна је законском овлашћењу министра одбране из
разлога што Закон не садржи ограничења у погледу
врсте мерила и начина њиховог вредновања, већ препушта органу надлежном за доношење прописа да аутономно уреди ова питања, с тим што је доносилац акта
у обавези да објективизира критеријуме ради обезбеђивања једнакости у њиховој примени, што је, по оцени Суда, и учињено у оспореној одредби Правилника.
Одредбе члана 7. Правилника којима је вреднован значај радног места на основу акта о постављењу, односно распоређивању према положајној групи
професионалних официра и подофицира, односно према групи радних места цивилних лица донета је, по
оцени Суда, у границама законских овлашћења из одредаба чл. 18. и 22. Закона о имовини. Оспореном одредбом се, такође, не повређује уставни принцип забране дискриминације из члана 21. Устава, јер критеријум „значај радног места“ изражава сложеност послова и задатака која се различито вреднују у зависности од положајне групе запослених.
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Одредба члана 15. Правилника према којој стамбени орган утврђује листе реда првенства посебно за
професионалне официре, професионалне подофицире, цивилна лица, пензионисане официре, подофицире и пензионисана цивилна лица није несагласна законским овлашћењима доносиоца акта да самостално
уреди поступак утврђивања реда првенства, као и да
у оквиру наведених законских овлашћења утврди посебне листе реда првенства за сваку од наведених категорија лица како би се на објективан начин сагледале њихове стамбене потребе и на правилан начин
утврдило њихово рангирање.
Разматрајући одредбу члана 50. став 1. према којој ће се одлуке надлежног старешине о изузимању из
реда првенства донете по пропису који је важио до
дана ступања на снагу овог правилника реализовати
по том пропису, Суд је оценио да је доносилац акта био
законом овлашћен да одреди начин спровођења својих одлука о решавању стамбених потреба, односно
да ће се оне спровести на основу прописа који је био
правни основ за њихово доношење.
Оцењујући одредбе члана 51. Правилника којима
је утврђена обавеза за лице, које је добило већи стан
по структури и површини од припадајуће, да разлику
у структури и површини стана плати по тржишној
вредности, Уставни суд је нашао да је министар био
законом овлашћен да предвиди обавезу лица које је
добило већи стан од оног који му припада по структури и површини, да разлику вредности стана накнади – исплати на начин како је то предвиђено оспореном одредбом Правилника.
У једној од поднетих иницијатива Правилник се
оспорава из разлога што је материја решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених
лица код корисника средстава у државној својини уређена Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника
средстава у државној својини („Службени гласник
РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 10/07, 107/07 и
68/09), па стога сматра да су делови Правилника који
на другачији начин решавају односе који су већ уређени Уредбом неуставни и незаконити.
Уставни суд је оценио да су наводи подносиоца
иницијативе неосновани имајући у виду да је оспорени Правилник донет у извршавању Закона о имовини
СРЈ, те се на питања која се уређују Правилником примењују одредбе тог закона, а не одредбе Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05) и Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у
државној својини („Службени гласник РС“, бр. 41/02,
76/02, 125/03, 88/04, 10/07, 107/07 и 68/09).
У погледу навода подносиоца иницијативе да ни
Закон о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05,
71/05, 101/07 и 65/08), као ни Закон о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 65/08 и 36/09) не садрже овлашћење за министра одбране да доноси подзаконски акт којим се уређују услови и начин решавања стамбених потреба запослених у Министарству
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одбране и Војсци Србије, Уставни суд је утврдио да
је овлашћење за доношење оспореног правилника садржано у одредбама чл. 18. и 22. Закона о имовини
Савезне Републике Југославије, као посебном закону.
На основу изложеног, Уставни суд је сагласно
одредбама члана 45. тач. 1) и 14) и члана 46. тачка 5)
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07) и члана 84. Пословника о раду Уставног
суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08) одлучио као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава Републике Србије одредба члана 44. став 2. тачка 3)
Правилника из тачке 1. изреке престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.
IУ број 183/2006
Председник
Уставног суда
др Боса Ненадић, с. р.

184.
У К А З број 1-33
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 18. МАЈА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17.
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник
РС“, бр. 116/07 и 88/09)
унапређује се
у чин бригадног генерала
пуковник финансијске службе
РАДУЛОВИЋ Цветка др ДРАГАН.
Председник Републике
Борис Тадић, с. р.

185.
У К А З број 1-34
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 18. МАЈА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17.
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник
РС“, бр. 116/07 и 88/09)
поставља се по мирнодопској
формацији
У Војни кабинет председника Републике
за начелника
бригадни генерал
РАДУЛОВИЋ Цветка др ДРАГАН.
Председник Републике
Борис Тадић, с. р.
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