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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ
Предмет: ИНИЦИЈАТИВА за исплату ‘’топлог оброка’’ и регреса за коришћење
годишњег одмора свим категоријама запослених у Војсци Србије.
Користећи право из члана 13. Закона о раду, у циљу остварења права професионалних
припадника Војске Србије из радног односа, наслову п р е д л а ж е м о:
1. У ставу 1. члан 2. важећег Правилника о платама професионалних припадника Војске
Србије, брисати речи: ‘’при чему су у коефицијенту садржане и накнаде трошкова за
исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора’’, јер овако дефинисана
одредба предметног Правилника није у сагласју са законом.
2. Влади Србије предложити доношење акта којим ће се утврдити висина накнаде трошкова
за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, у смислу члана 92. став 2.
Закона о Војсци Србије.
Образложење
Одредбама члана 92. став 2. актуелног Закона о Војсци Србије, прописано је да
професионалном војном лицу припада накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за
коришћење годишњег одмора, када се за такву врсту накнаде стекну услови у буџету
Републике Србије, у висини коју утврди Влада.
Одредбама члана 134. став 1. тачка 9. Закона о Војсци Србије, прописано је да се на војне
службенике и војне намештенике примењују одредбе овог закона које се односе на
професионална војна лица, о накнади путних и других трошкова из члана 92. овог закона.
Чланом 8. став 5. и 6. актуелног Закона о Војсци Србије, прописано је да се у погледу права
запослених у Војсци Србије, која нису уређена Законом о Војсци Србије или посебним
законом или другим прописом, између осталог примењују општи прописи о раду.
Чланом 118. став 2. важећег Закона о раду, прописано је да висина трошкова за исхрану у
току рада мора бити изражена у новцу.

Како Закон о Војсци Србије, као и ниједан други пропис донет на основу тог закона, нити
неки други пропис нису дефинисали начин на који се изражавају и обрачунавају накнаде за
исхрану у току рада и регрес за запослене у Војаци Србије, јасно је да се на њих у том
случају сходно примењују одредбе општег прописа о раду, а то је став 2. члана 118. Закона о
раду.
Поред наведеног, више је него јасно, да су незаконите сада важеће одредбе става 1. члана 2.
Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије, које прописују да су у
коефицијенту плате садржане и накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за
коришћење годишњег одмора, јер ниједним законом у Србији није предвиђен нити прописан
овако конфузан и никоме јасан начин изражавања и обрачунавања накнаде за исхрану у току
рада и регреса за коришћење годишњег одмора, због чега те одредбе треба повући из
правног промета и убудуће их изражавати у новцу у висини коју одреди Влада Србије.
Сада прописан начин обрачунавања накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење
годишњег одмора професионалних припадника Војске Србије није јасан никоме, почев од
вештака економске струке па до самих представника Војске Србије задужених за обрачун и
исплату плата, јер нико не зна да израчуна који износ од укупне плате запосленог у Војсци
Србије представља зараду, а који износ накнаду за исхрану у току рада и регрес за
коришћење годишњег одмора.
Поред наведеног, овако дефинисане одредбе става 1. члана 2. Правилника о платама
професионалних припадника Војске Србије су дискриминишуће јер је више него јасно да се
због разлике у коефицијентима од најмање до највеће плате запослених у Војсци Србије,
разликује и износ накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Опште је познато да обе накнаде треба да буду утврђене линеарно, у истом износу за све
запослене. Садашњим начином обрачуна предметних накнада војнику или цивилном лицу у
ВС рачуна се мањи износ накнаде за исхрану у току рада у односу на пуковника или
генерала, јер војник неспорно има мањи коефицијент у сваком смислу, а то је очигледна
диксиминација.
Из напред наведених разлога, како би се запосленима у Војсци Србије накнаде за исхрану у
току рада и регреса за коришћење годишњег одмора убудуће изражавале у новцу и
стварно исплаћивале и како би се одредбе члана 2. Правилника о платама професионалних
припадника Војске Србије усагласиле са законима, позивамо вас да ову иницијативу
усвојите.
Уверени смо да ће се усвајањем ове иницијативе у значајној мери поправити материјални
положај и морал професионалних припадника Војске Србије.
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