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[Одлука о одбијању Предлога радних људи Неуропсихијатриј-
ске клинике Медицинског факултета Универзитета у Београду 
да се утврди да Неурорадиолошко одељење исте Клинике не ис-
пуњава услове за организовање у основну организацију удруже-
ног рада, од 19. марта 1975. године] 

 
О Д Л У К А  

О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОГА РАДНИХ ЉУДИ НЕУРОПСИХИЈА-
ТРИЈСКЕ КЛИНИКЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИ-
ТЕТА У БЕОГРАДУ ДА СЕ УТВРДИ ДА НЕУРОРАДИОЛОШКО 

ОДЕЉЕЊЕ ИСТЕ КЛИНИКЕ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОРГА-
НИЗОВАЊЕ У ОСНОВНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ УДРУЖЕНОГ РАДА 

I. Збор радних људи Неурорадиолошког одељења Неуропсихијат-
ријске клинике Медицинског факултета Универзитета у Београду, на дан 
27. 2. 1974. године, донео је одлуку да се ово одељење Клинике, организу-
је као основна организација удруженог рада. 

Зборови радних људи других одељења Клинике која су организо-
вана као ООУР-а донели су одлуку о покретању уставно-судског спора и 
благовремено поднели предлог Уставном суду Србије ради одлучивања у 
погледу испуњавања услова предвиђених за организовање основне орга-
низације удруженог рада Неурорадиолошког одељења у саставу Клинике. 

Предлог је поднет Уставном суду због тога што су радни људи на 
зборовима ООУР-а Клинике оценили да Неурорадиолошко одељење не 
испуњава услове предвиђене чланом 36. став 1. Устава СР Србије и чла-
ном 33. Закона о конституисању и упису у судски регистар организација 
удруженог рада, ни кадровски ни материјално, те да стога радници овог 
одељења не представљају радну целину у смислу наведених уставних и 
законских одредаба. Сем тога у периоду који је претходно доношењу ос-
порене одлуке, према наводима Клинике у ово одељење инвестирана су 
знатна заједничка средства „за набавку Rö апарата са пратећом опремом и 
уређење радних просторија, те би организовањем овог одељења у основну 
организацију удруженог рада била повређена права радника у другим де-
ловима Клинике и интереси и права радне организације као целине који 
произилазе из међузависности у раду и заједничког рада удруженим сред-
ствима“. 

У одговору на предлог Неурорадиолошко одељење истиче: да 
представља технолошки, медицински и економски заокружену целину; да 
ни један други део Клинике не обавља ове или сличне послове нити уче-
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ствује у обављању ових послова на Одељењу; да је смештено у потпуно 
одвојеном засебном делу зграде; да се 80% услуга директно наплаћује ми-
мо болничког дана још од 1969. године, а да се око 30% услуга пружа бо-
лесницима који леже у другим болницама; да су резултати пословања овог 
одељења посебно исказивани у свим периодичним и годишњим извешта-
јима већ више година; да динамику раста прихода (гледано по структури 
услуга) има само Неурорадиолошко одељење као и да су инвестирана 
средства у ово одељење највећим делом добијена од Републичког завода 
за социјално осигурање Београд и градског фонда за инвестиције у здравс-
тву. 

II. На основу спроведеног поступка и података и чињеница ут-
врђених на јавној расправи, Уставни суд је утврдио да су радни људи Неу-
рорадиолошког одељења Нуеропсихијатријске клинике Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду, после анализе рада своје организационе 
јединице и поређења са другим деловима Клинике на свом збору од 27. 2. 
1974. године, донели Одлуку о организовању основне организације удру-
женог рада. Ова одлука је донета сагласно члану 36. Устава СР Србије, а 
по поступку прописаном у члану 34. Закона о конституисању и упису у 
судски регистар организација удруженог рада („Службени лист СФРЈ“ бр. 
22/73). 

Сагласно ставу 3. члана 33. наведеног Закона, одлука о организо-
вању основне организације удруженог рада достављена је непосредно 
свим ООУР-а као деловима Клинике и организационим јединицама које су 
на зборовима оспориле организовање Неурорадиолошког одељења као 
основне oранизације удруженог рада и изјасниле се о покретању спора 
пред Уставним судом. 

Уставни суд је утврдио да су, сем Неурорадиолошког одељења, на 
Клиници организовани следећи ООУР-а: Дечија неуропсихијатрија, Пси-
хијатрија Ф; Психијатрија Г и Неурологија. 

Оцењујући податке и доказе прибављене у току претходног посту-
пка као и чињенице и доказе изведене на јавној расправи, Уставни суд је 
утврдио да Неурорадиолошко одељење које је организовано као основна 
организација удруженог рада у саставу Неуропсихијатријске клинике Ме-
дицинског факултета Универзитета у Београду, може да представља само-
сталну радну целину. 

Резултати рада овог одељења могу се самостално изразити као 
вредност како унутар Клинике тако и приликом пружања услуга корисни-
цима изван Клинике, те се тиме испуњавају услови прописани у члану 33. 
Закона о конституисању и упису у судски регистар организација удруже-
ног рада да се наведено одељење организује као основама организација 
удруженог рада у саставу Неуропсихијатријске клинике. 
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III. С обзиром на изложено, а на основу члана 401. Устава СР Ср-
бије и члану 36. Закона о конституисању и упису у судски регистар орга-
низације удруженог рада, после одржане јавне расправе на дан 19. марта 
1975. године, Уставни суд Србије 

ОДЛУЧИО ЈЕ: 

1. Одбија се предлог Неуропсихијатријске клинике Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, да се утврди да Неурорадиолошко 
одељење ове Клинике не испуњава услове за организовање у основну ор-
ганизацију удруженог рада у саставу Неуропсихијатријске клинике у Бео-
граду. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику СР Србије“. 
IV. Уставни суд Србије донео је ову одлуку у саставу: председава-

јући судија др Јосиф Трајковић и судије:Војин Бајовић, Владан Бојанић, 
Драгоје Ђурић, Решад Исо, Александар Јовановић, др Јожеф Матковић, 
Абдул Реxовић и др Никола Стјепановић. 

 
 

I/1Р број 83/74 
У Београду, 19. марта 1975. године 

 
 

Замењује председника 
Уставног суда Србије судија, 
др Јосиф Трајковић, с. р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 31 (1975), 20, стр. 386-387] 
 
 
 




