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На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 5) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 15. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4. став 4. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени
гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20 и 1/21), на предлог Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут”,
Министар здравља доноси

УПУТСТВО
о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава
захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
1. У Упутству о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 158/20, 2/21 и 4/21) у тачки 2. став 1. и тачки 7. став 1. после речи „Црне
Горе” додају се речи „и Мађарске”.
2. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-0021/2021-01
У Београду, 3. фебруара 2021. године
Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда Снежана Марковић, председник Већа и судије Мирослав Николић, др
Драгана Коларић, Татјана Ђуркић, др Милан Шкулић, Лидија Ђукић, др Наташа Плавшић и др Владан Петров, чланови Већа, у поступку по уставној жалби Р. М. из Београда, на основу члана 167.
став 4. у вези са чланом 170. Устава Републике Србије, на седници
Већа одржаној 3. децембра 2020. године, донео je

ОД Л У КУ
1. Oдбија се као неоснована уставна жалба Р. М. изјављена
против решења Врховног касационог суда Рев2. 485/2014 од 10.
децембра 2014. године.
2. Одбацује се уставна жалба Р. М. изјављена због повреде
права на суђење у разумном року, из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, у парничном поступку који је вођен пред Првим
основним судом у Београду у предмету П1. 7213/10.
О б р а з л ож е њ е
1. Р. М. из Београда је, 4. децембра 2013. године, преко пуномоћника Б. М, адвоката из Београда, Уставном суду поднео уставну жалбу против решења Првог основног суда у Београду П1.
7213/10 од 28. јула 2011. године и решења Вишег суда у Београду
Гж1. 1275/11 од 11. септембра 2013. године, због повреде права
на судску заштиту из члана 22. Устава Републике Србије и права
на правично суђење из члана 32. став 1. Устава. Подносилац је,
с позивом на повреду права на суђење у разумном року из члана
32. став 1. Устава, оспорио трајање парничног поступка у ком су
донета наведена решења. У уставној жалби је наведено да је подносилац изјавио ревизију против решења Вишег суда у Београду
Гж1. 1275/11 од 11. септембра 2013. године, о којој није било одлучено у тренутку изјављивања уставне жалбе. Предмет је у Уставном суду заведен под бројем Уж-10173/2013.
Након што је 21. маја 2014. године ступио на снагу Закон о
изменама и допунама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, број 101/13), Уставни суд је уступио предмет Апелационом суду у Београду, ради одлучивања о повреди права на суђење
у разумном року из члана 32. став 1. Устава, јер предметни парнични поступак још увек није био окончан. Истовремено, Уставни
суд је 26. марта 2015. године донео Решење Уж-10173/2013 којим
је одбацио уставну жалбу у делу у ком је оспорено првостепено и
другостепено решење.

С обзиром на то да је спорни поступак у међувремену окончан, Апелациони суд у Београду је вратио предмет Уставном суду
ради одлучивања о повреди права на суђење у разумном року, па је
предмет добио нови број Уж-4474/2016.
Подносилац је, 12. фебруара 2016. године, преко пуномоћника Б. М, адвоката из Београда, Уставном суду поднео уставну жалбу и против решења Врховног касационог суда Рев2. 485/2014 од
10. децембра 2014. године, због повреде права на судску заштиту
из члана 22. Устава и права на правично суђење из члана 32. став
1. Устава. Истом уставном жабом су оспорена и решења Првог
основног суда у Београду П1. 7213/10 од 28. јула 2011. године и
Вишег суда у Београду Гж1. 1275/11 од 11. септембра 2013. године. Предмет је у Уставном суду заведен под бројем Уж-1165/2016.
Имајући у виду да су у једном уставносудском предмету
оспорени првостепено, другостепено и ревизијско решење, а да је
у другом уставносудском предмету оспорено трајање парничног
поступка који је окончан доношењем ревизијског решења, Уставни суд је, у складу са одредбама члана 43. ст. 1. и 3. Пословника о
раду Уставног суда („Службени гласник РС”, број 103/13), спојио
поступке по овим уставним жалбама и одлучио да предмет даље
води под јединственим бројем Уж-4474/2016.
Подносилац у уставној жалби истиче да је од 2001. године
био у радном односу у Амбасади Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту: САД) у Београду, да му је 18. августа 2009.
године отказан уговор о раду након чега је поднео тужбу против
САД, ради поништаја решења о отказу уговора о раду. Сматра да
су првостепени и другостепени суд одбацили његову тужбу као недозвољену, јер су погрешно оценили да не постоји међународна
надлежност суда, а да Врховни касациони суд није образложио зашто нема места примени правног става Европског суда за људска
права (у даљем тексту: Европски суд) према коме страна држава
не ужива процесни имунитет када су у питању спорови из радног односа, а што је у конкретном предмету случај. Предлаже да
Уставни суд усвоји уставну жалбу, поништи оспорено ревизијско
решење и утврди подносиоцу право на накнаду материјалне и нематеријалне штете, као и трошкове поступка.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије,
уставна жалба се може изјавити против појединачних аката или
радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или
мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена
или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања основаности уставне жалбе у границама захтева

