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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и по-

ступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 9/12), Градска управа за 
здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за реализацију пројеката 
удружења, задужбина и фондација у 
области јавног здравља којима се 
доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести за 2012. годину

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
удружења, задужбина и фондација у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести за 2012. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 50/11), у укупном износу од 1.350.000,00 ди-
нара.

III. Пројекти удружења, задужбина и фондација у об-
ласти јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, а који ће се финансирати 
из буџета Града Новог Сада у 2012. години су: 

 1) пројекти васпитања за здравље  
Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 

реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стило-
вима живота, детерминантама здравља и смањењем 
фактора ризика за обољевање од заразних и незаразних 
болести.

 2) пројекти заштите и унапређења здравља 
  осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од обољевања 

у односу на укупну популацију, било да се ради о спе ци-
фичним здравственим стањима или факторима социјално-
-економског окружења који могу довести до обољевања.

 3) пројекти превенције, едукације и 
  подизања свести грађана о штетним 
  последицама пушења и неконтролисане 
  и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтроли-
сане и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

-  едукацију становништва о штетности употребе ду-
ванских производа, излагања дуванском диму и 
прекомерне употребе алкохола;

-  едукацију пушача и зависника од алкохола о доступ-
ним и стручно  препорученим методама одвикавања 
од пушења и злоупотребе алкохола и повећање 
доступности наведених метода;

-  едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

-  појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

 4) пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који до-
приносе унапређењу превенције HIV инфекција.

 5) пројекти унапређења менталног здравља 
  и превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
појачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују 
превентивне активности и активности за унапређење 
менталног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну 
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите 
ментално здравље, уз исказивање поштовања према 
култури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству 
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским фак-
торима и акцијама за заштиту људских права.

 6)  пројекти обележавања значајних датума 
  и јубилеја у области здравства и пројекти 
  организовања здравствених кампања и 
  стручних састанака

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства и пројекти организовања здравствених 
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кампања и стручних састанака су пројекти који имају за 
циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља, као и 
организовање здравствених кампања и стручних саста-
нака.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, 
задужбине и фондације чије је седиште на територији 
Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе 
промоцији здравља и превенцији болести.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са ин-
тернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI.  Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом, са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о особи одговорној за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води 

Агенција за привредне регистре, и
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима 

ради којих је основан.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 

управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. априла 
до 11. маја 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица 
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће 
се разматрати.

X.  Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор пројеката у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних сред-
става за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног 
конкурса предложити да изврши одређене измене под-
нетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу актив-
ности планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом 
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести дужна је да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног кон-
курса, утврди листу пројеката, применом следећих 
критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима,

- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

- законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса, за пројекте који су 
реализовани у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у 
поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право 
приговора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену 
и избор пројеката у области јавног здравља којима се 
доприноси промоцији здравља и превенцији болести, у 
року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије 
је коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од 
дана доношења одлуке о приговору доставља извештај 
о спроведеном поступку конкурса.

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног 
конкурса, Градска управа за здравство доставља Градо-
начелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
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здравља и превенцији болести, писаним путем ће оба-
вестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број:XII-51-25/2012 
23. април 2012. године 
НОВИ САД

Начелник
Мр сц. мед. Мила Уверић Радовић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 9/12), Градска управа за 
здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за реализацију пројеката 

здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији 

здравља и превенцији болести 
за 2012. годину

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
здравствених установа у области јавног здравља којима 
се доприноси промоцији здравља и превенцији болести 
за 2012. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 50/11), у укупном износу од 6.625.000,00 динара.

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести, а који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2012. години су: 

1.  анализа здравственог стања грађана Града 
 Новог Сада, са предлогом мера за његово 
 очување и унапређење

Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и унапређење 
јесте пројекат који се реализује у циљу унапређења 
здравственог стања становништва, идентификације при-
оритетних здравствених проблема, праћења промена 
здравственог стања становништва током времена, 
компарације са другим територијама и одабира и усмеравања 
стратегија за решавање проблема.

Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада, са предлогом мера за његово очување и унапређење 
обухвата витално-демографску ситуацију, морбидитет 
регистрован у ванболничкој и болничкој здравственој 
заштити, организацију и коришћење ванболничке и бол-
ничке здравствене службе, остваривање превентивне 
здравствене заштите, епидемиолошку ситуацију заразних 

болести, здравствену исправност намирница, стање 
животне средине, као и предлог мера за очување и 
унапређење стања у наведеним областима.

При изради анализе здравственог стања грађана 
Града Новог Сада, са предлогом мера за његово очување 
и унапређење, потребно је користити податке из меди-
цинске документације (рутинске евиденције и извештаји 
здравствене службе), пописа становништва, регистра 
виталних догађаја, епидемиолошких истраживања, 
извештаја о квалитету ваздуха, намирница, воде за пиће, 
воде за пиће са јавних бунара, површинских и отпадних 
вода, квалитета животне средине и др.

 2) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стило-
вима живота, детерминантама здравља и смањењем 
фактора ризика за обољевање од заразних и незаразних 
болести.

 3) пројекти заштите и унапређења здравља 
  осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од обољевања 
у односу на укупну популацију, било да се ради о спец-
ифичним здравственим стањима или факторима социјално-
-економског окружења који могу довести до обољевања.

 4)  пројекти превенције и контроле заразних 
  болести

Пројекти превенције и контроле заразних болести су 
пројекти који се реализују у циљу унапређења здравља 
грађана, превенције настанка заразних болести, као и 
успостављања адекватног одговора на њих.

 5) пројекти превенције, едукације и 
  подизања свести грађана о штетним 
  последицама пушења и неконтролисане 
  и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтроли-
сане и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

- едукацију становништва о штетности употребе ду-
ванских производа, излагања дуванском диму и 
прекомерне употребе алкохола;

-  едукацију пушача и зависника од алкохола о доступ-
ним и стручно препорученим методама одвикавања 
од пушења и злоупотребе алкохола, и повећање 
доступности наведених метода;

-  едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

-  појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

 6) пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који до-
приносе унапређењу превенције HIV инфекција.
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 7) пројекти унапређења менталног здравља 
  и превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
појачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују 
превентивне активности и активности за унапређење 
менталног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну 
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите 
ментално здравље, уз исказивање поштовања према 
култури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству 
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факторима 
и акцијама за заштиту људских права.

 8) пројекти обележавања значајних датума и 
  јубилеја у области здравства и пројекти 
  организовања здравствених кампања и 
  стручних састанака

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства и пројекти организовања здравствених 
кампања и стручних састанака су пројекти који имају за 
циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља, као и 
организовање здравствених кампања и стручних саста-
нака.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравстве-
не установе чији је оснивач Република Србија, Аутоном-
на Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је се-
диште на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са ин-
тернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.   

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

-  назив пројекта,
-  назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о особи одговорној за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. априла 
до 11. маја 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица 
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће 
се разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор пројеката у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних сред-
става за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног 
конкурса предложити да изврши одређене измене под-
нетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу актив-
ности планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом 
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног кон-
курса, утврди листу пројеката, применом следећих 
критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима,

- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

- законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса, за пројекте који су 
реализовани у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у 
поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право 
приговора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну про-
цену и избор пројеката у области јавног здравља којима 
се доприноси промоцији здравља и превенцији болести, 
у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука 
Комисије је коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од 
дана доношења одлуке о приговору доставља извештај 
о спроведеном поступку конкурса.
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Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног 
конкурса, Градска управа за здравство доставља Градо-
начелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обаве-
стити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за здравство
Број: XII-51-24/2012
23. април 2012. године 
НОВИ САД

Начелник
Мр сц. мед. Мила Уверић Радовић, с.р.

Комисија за борбу против дрога

189
На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 9/12), Комисија за борбу 
против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције злоупотребе дрога за 2012. 

годину које реализују удружења, 
задужбине и фондације

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције злоупотребе дрога за 2012. годину које реализују 
удружења, задужбине и фондације.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 50/11), у укупном износу од 2.815.000,00 ди-
нара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финан-
сирати из буџета Града Новог Сада у 2012. години су: 

 1) пројекти промоције здравих стилова 
  живота младих без употребе дрога и 
  промоције волонтерства у превенцији 
  злоупотребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога, имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоу-
потребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских 
активности и ангажовања шире друштвене заједнице у 
превенцији злоупотребе дрога.

 2) пројекти едукације о штетном утицају 
  дрога и превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и 
превентивним мерама обухватају:

-  едукацију деце предшколског узраста,
-  едукација деце школског узраста и младих,
-  едукацију родитеља и старатеља, и
-  едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психо-
активних супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ 
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узра-
ста и младих о штетном утицају и последицама употребе 
дрога, као и едукацију ових лица (едукација вршњачких 
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце школског узраста и младих за правил-
не изборе и одупирање притисцима и изазовима савре-
меног друштва. Ови пројекти треба да буду информатив-
ног и едукативног карактера, прилагођени узрасту деце 
и младих, прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама 
употребе дрога, њихово оспособљавање за добру 
комуникацију са децом и јачање способности породице 
за решавање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психоактив-
них супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпи-
тача, наставника, педагога, психолога и других 
запослених о штетним утицајима и последицама употре-
бе дрога на телесно, социјално и ментално здравље 
деце, као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о 
најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце за правилне изборе и одупирање притисцима у из-
азовима савременог друштва (едукација за вођење 
психолошких радионица, трибина, организовање и 
спровођење анкета, истраживања и других креативних 
активности којима се доприноси превенцији зависности 
од психоактивних супстанци).
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Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, трибина, 
вршњачке едукације, пројеката за младе кроз теренски 
рад, као и путем интернета и отворене телефонске линије 
за давање информација о превенцији зависности од 
дрога, дрогама и њиховој злоупотреби.

 3) пројекти вршњачког саветовања младих 
  и чланова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима 
њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни 
одговори и савети у вези са штетним утицајем и последицама 
употребе дрога и превентивним мерама.  

 4) пројекти секундарне и терцијарне 
  превенције

Пројекти секундарне и терцијалне превенције су 
пројекти који имају за циљ да се родитељима, старатељима, 
члановима породице и лицима код којих постоји злоупо-
треба дрога пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија 
помоћ у решавању проблема злоупотребе дрога, односно 
да се изврши рехабилитација и социјална реинтеграција 
лица која користе или су користила дроге њиховим 
укључивањем у различите облике друштвеног живота, 
побољшањем квалитета живота и смањењем штетних 
последица проузрокованих коришћењем дрога. Циљ ових 
пројеката јесте и да се препознају лица код којих постоји 
злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, као и 
ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, 
а лица која имају развијену зависност да што пре започ-
ну лечење.

Пројекти секундарне и терцијарне превенције могу се 
реализовати кроз непосредни контакт са родитељима, 
старатељима, члановима породице и лицима код којих 
постоји злоупотреба дрога, путем и-мејл саветовања, као 
и путем успостављања отворене телефонске линије за 
давање информација о дрогама, њиховој злоупотреби и 
лечењу.

 5) пројекти обележавања значајних датума 
  и израде и дистрибуције едукативног и 
  промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних дату-
ма (светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду 
и дистрибуцију едукативног и промотивног материјала 
ради упознавања грађана Града Новог Сада са превен-
тивним мерама и штетним утицајима и последицама 
злоупотребе дрога.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају имају 
удружења, задужбине и фондације чије је седиште на 
територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања 
доприносе континуираној превенцији зависности од 
дрога на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са ин-
тернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, 
подноси пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом, са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о особи одговорној за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води 

Агенција за привредне регистре, и
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима 

ради којих је основан.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 

управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. апри-
ла до 11. маја 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица 
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће 
се разматрати.

X.  Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 

Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних сред-
става за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу 
активности планираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са 
буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета 
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара 
планираним активностима и резултатима реализације 
пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у 
року од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог 
јавног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих 
критеријума:

 - постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

 -  постојање повезаности циљева и активности,
 -  постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

 -  економичност буџета пројекта,



27. април 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 18 – Страна 569.    

 - усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима,

 - одрживост пројекта, 
 - допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

 - законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 
реализовани у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у 
поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право 
приговора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлу-
ка Комисије је коначна.

XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за борбу против дрога писаним путем 
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису оства-
рили право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/2012-51-1
23. април 2012. године
НОВИ САД     Председник

Проф. др Александра Дицков, с.р.
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На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 9/12), Комисија за борбу 
против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за реализацију пројеката 

превенције злоупотребе дрога 
за 2012. годину које реализују 

здравствене установе

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције злоупотребе дрога за 2012. годину које реализују 
здравствене установе.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 50/11), у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2012. години су: 

 1) пројекти промоције здравих стилова 
  живота младих без употребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

 2) пројекти едукације о штетном утицају 
  дрога и превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и пре-
вентивним мерама обухватају:

 -  едукацију здравствених радника у циљу унапре ђења 
знања и вештина из ове области, као и повећање 
њихове мотивације за рад на превенцији злоупо-
требе дрога. 

 -  едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у 
циљу подизања нивоа знања васпитача, наставника, 
професора, педагога, психолога и других запослених 
о штетним утицајима и последицама употребе дрога 
на телесно, социјално и ментално здравље деце и 
младих, као и едукацију ових лица (едукација едука-
тора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце и младих за правилне изборе и 
одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва (едукација за вођење психолошких радио-
ница, трибина, организовање и спровођење анкета, 
истраживања и других креативних активности којима 
се доприноси превенцији злоупотребе дрога).

 3) пројекти препознавања и ране детекције 
  особа које су узеле дрогу

Пројекти препознавања и ране детекције особа које 
су узеле дрогу имају за циљ да се препознају лица код 
којих постоји злоупотреба дрога, а још није развијена 
зависност, као и ефикасно откривање оних којима је 
потребна стручна помоћ, односно да се лица код којих 
постоји злоупотреба дрога мотивишу да прекину или 
смање узимање дрога, а лица која имају развијену зависност 
да што пре започну лечење. 

 4) пројекти обележавања значајних датума  
  и израде и дистрибуције едукативног и 
  промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.
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IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са 
интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.
rs) или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

 - назив пројекта,
 - назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

 - циљ пројекта,
 - опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

 - податке о особи одговорној за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

 - друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. априла 
до 11. маја 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица 
и које нису у складу са конкурсном документацијом неће 
се разматрати.

X.  Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 

Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних сред-
става за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу 
активности планираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са 
буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета 
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара 
планираним активностима и резултатима реализације 
пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у 
року од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог 
јаваног конкурса, утврди листу пројеката, применом 
следећих критеријума:

 - постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
 - постојање повезаности циљева и активности,

 - постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

 - економичност буџета пројекта,
 - усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима,

 - одрживост пројекта, 
 - допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

 - законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 
реализовани у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у 
поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право 
приговора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлу-
ка Комисије је коначна.

XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за борбу против дрога писаним путем 
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису оства-
рили право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/2012-51-2
23. април 2012. године 
НОВИ САД 

Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.

Градска изборна комисија
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07 и 34/10 – одлуке УС и 54/11), Градска изборна 
комисија на XLVII седници, 26. априла 2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА 

БИРАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
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Члан 1.

Објављује се да на основу Решења Министарства за 
људска и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије број: 119-208-00-23/2012-
30/4-11 на подручју Града Новог Сада има укупно 312.723 
бирача, на дан 20. априла 2012. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 020-1/2012-209-I
26. април 2012. године
НОВИ САД

Председник
Предраг Загорчић, с.р.

Уставни суд
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Уставни суд у саставу: др Драгиша Б. Слијепчевић и 

судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав 
Ђокић, Весна Илић Прелић, др Агнеш Картаг Одри, Ка-
тарина Манојловић Андрић,  мр Милан Марковић, др 
Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр 
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг 
Ћетковић, на основу члана 167. тачка 5. Устава Републи-
ке Србије, на седници одржаној 22. марта 2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

Утврђује се да одредбе члана 57. став 1. ал. 1. и 2. 
Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга 
јавна предузећа града Новог Сада ("Службени лист града 
Новог Сада", број 15/10 и "Службени гласник РС", број 
39/10), нису у сагласности са Уставом и законом.

О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости  одредаба 
члана 57. став 1. ал. 1. и 2. Посебног колективног уговора 
за јавна комунална и друга јавна предузећа града Новог 
Сада ("Службени лист града Новог Сада", број 15/10). 
Иницијатор сматра да се према оспореним одредбама 
члана 57. став 1. ал. 1. и 2. Посебног колективног уговора, 
за обрачун припадајуће отпремнине различито узимају 
у обзир године стажа у предузећу чији је оснивач град 
Нови Сад у односу на године стажа остварене у другом 
правном лицу чији оснивач није град Нови Сад. Таквим 
прописивањем, по оцени иницијатора, повређен је члан 
21. Устава, који забрањује дискриминацију, а супротно је 
и одредбама чл. 18. до 20. Закона о раду као и члану 43. 
Општег колективног уговора ("Службени гласник РС", бр. 
50/08 и 104/08 – Анекс I). Предлаже да Уставни суд утврди 

да одредба члана 57. став 1. алинеја 1. у делу који гласи: 
"оствареног у јавним комуналним и другим јавним 
предузећима чији је оснивач град" и алинеја 2. Посебног 
колективног уговора од 2010. године, нису у сагласности 
са Уставом и законом.

Уставни суд је Решењем IУо-246/2011 од 7. јула 2011. 
године, поводом ове иницијативе покренуо поступак за 
оцену уставности и законитости одредаба члана 57. став 
1. ал. 1. и 2. Посебног колективног уговора наведеног у 
изреци. Наведено решење Уставни суд је доставио до-
носиоцу акта ради давања одговора како би у року од 60 
дана доставио одговор. Наиме, Уставни суд је полазећи 
од садржине оспорених одредаба члана 57. став 1. ал. 1. 
и 2. Посебног колективног уговора утврдио да је тим 
одредбама прописано различито утврђивање висине 
отпремнине, и то за радни стаж остварен у јавном кому-
налном и другим јавним предузећима чији је оснивач град 
Нови Сад и чија је минимална висина отпремнине утврђена 
Посебним колективним уговором (75% до 100% просечне 
зараде остварене у привреди Републике Србије према 
последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике) и радни стаж остварен 
у другом правном лицу чији оснивач није град Нови Сад 
и чија висина се утврђује према закону. Како обавеза 
утврђивања исплате отпремнине и њена висина произ-
лази из одредаба Закона о раду према којима колектив-
ни уговор, правилник о раду и уговор о раду не могу да 
садрже одредбе којима се запосленом дају мања права 
или утврђују неповољнији услови рада од права и услова 
који су утврђени законом, као и да се општим актом могу 
утврдити већа права и повољнији услови рада од права 
и услова утврђених законом, осим ако законом није 
друкчије одређено (члан 8.), као и да висина отпремнине 
утврђена општим актом не може бити нижа од збира 
трећине зараде запосленог за сваку навршену годину 
рада у радном односу за првих 10 година проведених у 
радном односу и четвртине зараде запосленог за сваку 
наредну навршену годину рада у радном односу преко 
10 година проведених у радном односу (члан 158.). Устав-
ни суд је имајући у виду садржину оспорених одредаба 
Посебног колективног уговора, као и решења утврђених 
Уставом и Законом о раду, оценио  да се основано могу 
поставити следећа спорна уставноправна питања:

-  да ли има основа у Уставу и Закону о раду да се у 
посебном колективном уговору предвиде различи-
ти критеријуми и мерила за одређивање висине 
отпремнине за радни стаж запосленог;

  -  да ли различито утврђивање висине отпремнине 
за радни стаж остварен код послодавца који исплаћује 
отпремнину и радни стаж остварен код другог по-
слодавца, доводи супротно Уставу и Закону у неједнак 
положај лица која се налазе у истој правној ситуацији 
због смањења обима посла услед технолошких, 
економских или организационих промена или пре-
станка потребе за обављање одређеног посла;

-  да ли има уставног основа да се "привилегују" само 
запослени који су радни стаж остварили код по-
слодавца који исплаћује отпремнину тј. у јавном 
комуналном предузећу и другим јавним предузећима 
(чији је оснивач град Нови Сад) у односу на остале 
запослене који су радни стаж остварили код других 
послодаваца. 
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Из наведених разлога Уставни суд је оценио да има 
основа за покретање поступка поводом одредаба члана 
57. став 1. ал. 1. и 2. Посебног колективног уговора.

С обзиром на то да доносилац оспореног Посебног 
колективног уговора у остављеном року Уставном суду 
није доставио одговор, Уставни суд је, на основу одредбе 
члана 34. став 3. Закона о Уставном суду ("Службени 
гласник РС", бр. 109/07 и 99/11), поступак наставио. 

Уставом Републике Србије утврђено је: да су пред 
Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на 
једнаку законску заштиту, без дискриминације 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 
право на рад, у складу са законом; да свако има право 
на слободан избор рада и да су свима под једнаким 
условима доступна сва радна места и да свако има право 
на правичну накнаду за рад, и на правну заштиту за случај 
престанка радног односа (члан 60. ст. 1, 3. и 4.); да 
Република Србија уређује и обезбеђује систем у области 
радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног 
осигурања и других облика социјалне сигурности и друге 
економске и социјалне односе од општег интереса (члан 
97. тачка 8.); да сви закони и други општи акти донети у 
Републици Србији морају бити сагласни са Уставом и да 
сви подзаконски општи акти Републике Србије, општи 
акти организација којима су поверена јавна овлашћења, 
политичких странака, синдиката и удружења грађана и 
колективни уговори морају бити сагласни закону (члан 
194. став 3. и члан 195. став 1.).

Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 
61/05) прописано је: да се права, обавезе и одговорности 
из радног односа, односно по основу рада, уређују овим 
законом и посебним законом, у складу са ратификованим 
међународним конвенцијама, као и колективним уговором 
и уговором о раду, а правилником о раду, односно уговором 
о раду - само када је то овим законом одређено (члан 1.); 
да се колективним уговором код послодавца, у складу са 
законом уређују права, обавезе и одговорности из радног 
односа и међусобни односи учесника колективног уговора 
(члан 3. став 1.); да општи и посебан колективни уговор 
морају бити у сагласности са законом; (члан 4. став 1.); 
да колективни уговор, правилник о раду и уговор о раду 
не могу да садрже одредбе којима се запосленом дају 
мања права или утврђују неповољнији услови рада од 
права и услова који су утврђени законом као и друга права 
која нису утврђена законом, осим ако законом није другачије 
одређено (члан 8.); да се посебним колективним уговором 
не могу утврдити мања права и неповољнији услови рада 
запосленог од права и услова утврђених општим колективним 
уговором који обавезује послодавце који су чланови 
удружења послодаваца које закључује тај посебан 
колективни уговор и да се колективним уговором код 
послодавца не могу утврдити мања права и неповољнији 
услови рада запосленом од права и услова утврђених 
општим, односно посебним колективним уговором који 
обавезује тог послодавца (члан 10.); да је забрањена 
непосредна и посредна дискриминација лица која траже 
запослење као и запослених, с обзиром на пол, рођење, 
језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено 
стање, односно инвалидност, националну припадност, 

вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално 
определење, политичко или друго уверење, социјално 
порекло, имовинско стање, чланство у политичким 
организацијама, синдикатима или неко друго лично 
својство (члан 18.); да је непосредна дискриминација, у 
смислу тог закона, свако поступање узроковано неким од 
основа из члана 18. тог закона којим се лице које тражи 
запослење, као и запослени, ставља у неповољнији 
положај у односу на друга лица у истој или сличној 
ситуацији, а да посредна дискриминација, у смислу тог 
закона, постоји када одређена на изглед неутрална 
одредба, критеријум или пракса ставља или би ставила 
у неповољнији положај у односу на друго лице – лице које 
тражи запослење, као и запосленог, због одређеног 
својства, статуса, определења или уверења из члана 18. 
тог закона (члан 19.); да је дискриминација из члана 18. 
тог закона забрањена у односу на услове за запошљавање 
и избор кандидата за обављање одређеног посла, услове 
рада и сва права из радног односа, образовање, 
оспособљавање и усавршавање, напредовање на послу 
и отказ уговора о раду (члан 20. став 1.); да је послодавац 
дужан да донесе програм решавања вишка запослених 
ако утврди да ће због технолошких, економских или 
организационих промена доћи до престанка потребе за 
радом запослених на неодређено време (члан 153.); да 
програм, поред осталог, садржи и критеријуме за утврђивање 
вишка запослених и средства за решавање њиховог 
социјално-економског положаја (члан 155.); да је послодавац 
дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу члана 179. 
тачка 9) тог закона, исплати отпремнину у висини утврђеној 
општим актом или уговором и да отпремнина не може 
бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку 
навршену годину рада у радном односу за првих десет 
година проведених у радном односу и четвртине зараде 
запосленог за сваку наредну навршену годину рада у 
радном односу преко 10 година проведених у радном 
односу (члан 158.); да послодавац може запосленом да 
откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог 
који се односи на радну способност запосленог, његово 
понашање и потребе послодавца и ако, поред осталог, 
дође до смањења обима посла услед технолошких, 
економских или организационих промена или престане 
потреба за обављањем одређеног посла (члан 179. тачка 
9)); да колективни уговор код послодавца за јавна предузећа 
и јавне службе закључује оснивач, односно орган који он 
овласти, репрезентативни синдикат код послодавца и 
послодавац, а у име послодавца колективни уговор 
потписује директор (члан 247.).

Општим колективним уговором ("Службени гласник 
РС", бр. 50/08, 104/08, 122/08 и 8/09) уређују се у складу 
са законом, права, обавезе и одговорности из области 
рада и радних односа, поступак измена и допуна, међусобни 
односи учесника тог колективног уговора, као и друга 
питања од значаја за запосленог и послодавца (члан 1.). 
Одредбом члана 43. Општег колективног уговора утврђено 
је да је послодавац дужан да запосленом исплати 
отпремнину у износу који не може бити нижи од једне 
трећине зараде запосленог за сваку навршену годину 
рада у радном односу, а која не може бити нижа од 50% 
просечне зараде по запосленом у Републици, према 
последњем објављеном податку надлежног органа за 
послове статистике, на дан исплате отпремнине, ако је 
то за запосленог повољније. 
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Анексом II Општег колективног уговора ("Службени 
гласник РС", број 8/09) прописано је да се привремено, 
поред осталих чланова, одлаже и примена члана 43. 
Општег колективног уговора ("Службени гласник РС", бр. 
50/08 и 104/08) у складу са Споразумом о развоју социјалног 
дијалога (члан 1.) те да ће се датум почетка примене 
одредаба Општег колективног уговора из члана 1. тог 
анекса одредити посебним анексом Општег колективног 
уговора у складу са Споразумом о развоју социјалног 
дијалога (члан 2.).

Уставни суд је, полазећи од одредаба Закона о раду 
којима се уређује решавање вишка запослених и у окви-
ру тога - право на отпремнину у случају да је код посло-
давца дошло до технолошких, економских или организа-
ционих промена, утврдио да је отпремнина институт 
радног права која произлази из односа радника и посло-
давца, са основним циљем да се запосленом који се нађе 
у ситуацији из члана 153. Закона о раду привремено 
реши његов социјално-економски положај и пружи нов-
чана помоћ до поновног заснивања радног односа. Такође, 
из одредаба Закона произлази да је отпремнина право 
које сваки запослени стиче у моменту када се конкретним 
актом послодавца утврди да је престала потреба за радом 
запосленог. Стога је, имајући у виду карактер и сврху 
отпремнине, законодавац  и утврдио обавезу њене ис-
плате пре отказа уговора о раду. По оцени Суда, из 
одредаба Устава и Закона о раду, а посебно  из одреда-
ба чл. 8. и 158. Закона произлази да колективни уговор 
не може да садржи одредбе којима се запосленом дају 
мања права или утврђују неповољнији услови рада од 
права и услова који су утврђени законом, као и да се от-
премнина коју је послодавац дужан да запосленом ис-
плати пре отказа уговора о раду, ако услед технолошких, 
економских или организационих промена престане по-
треба за обављањем одређеног посла или дође до 
смањења обима посла, утврђује за сваку навршену го-
дину рада у радном односу, што значи да се при обрачу-
ну узима укупно време проведено у радном односу које 
запослени има, без обзира код ког послодавца је био у 
радном односу. Овакав став Уставни суд је заузео у својој 
Одлуци IУо-217/2008 од 7. јула 2011. године у поступку 
оцене уставности и законитости одредбе члана 58. у 
делу става 1. који гласи: "у предузећу" и ставa 2. Посебног 
колективног уговора за јавна комунална и друга јавна 
предузећа града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 13/08 и "Службени гласник РС", број 
52/08).

Уставни суд је, оцењујући оспорене одредбе члана 57. 
став 1. ал. 1. и 2. предметног Посебног колективног уго-
вора, утврдио да је тим одредбама прописан проценат 
висине минималне отпремнине коју је послодавац дужан 
да исплати за сваку годину радног стажа оствареног у 
јавном комуналном и другим јавним предузећима чији је 
оснивач град Нови Сад (алинеја 1.), а да се отпремнина 
за сваку годину радног стажа оствареног у другом прав-
ном лицу чији оснивач није град Нови Сад исплаћује у 
складу са законом (алинеја 2.). Полазећи од овакве сад-
ржине оспорених одредаба Посебног колективног угово-
ра, а имајући у виду законску обавезу послодавца да 
запосленом за чијим радом је престала потреба, испла-
ти отпремнину пре отказа уговора о раду у случају да се 
није могло обезбедити друго право (рад на другом послу, 
код другог послодавца, преквалификација, доквалификација...), 
Уставни суд је утврдио да је и утврђивање висине отпре-
мнине везано за укупан радни стаж запосленог а не за 

године радног стажа оствареног код послодавца који 
исплаћује отпремнину. Из наведеног даље следи да раз-
личито утврђивање висине отпремнине за радни стаж 
остварен код послодавца који исплаћује отпремнину и 
радни стаж остварен код другог послодавца, како је то 
утврђено у оспореном члану 57. став 1. ал. 1. и 2. Посеб-
ног колективног уговора, доводи у неједнак положај лица 
која се налазе у истој правној ситуацији (смањење обима 
посла услед технолошких, економских или организаци-
оних промена или престанак потребе за обављање 
одређеног посла), за шта, по оцени Суда, не постоји раз-
умно оправдање за привилегију једне категорије запо-
слених, чиме је повређен уставни принцип из члана 21. 
Устава који гарантује једнакост пред Уставом и законом, 
а то значи и једнакост запослених у погледу остваривања 
права по основу рада зајемчених Уставом и законом. 
Имајући у виду да је радни стаж Законом о раду прописан 
као основни елемент за остваривање права на отпре-
мнину, као једног од права по основу рада, то оспорене 
одредбе Посебног колективног уговора, по оцени Суда, 
нису у сагласности ни са одредбом члана 60. став 4. 
Устава о праву на правну заштиту за случај престанка 
радног односа.

По оцени Суда, оспорене одредбе члана 57. став 1. 
ал. 1. и 2. Посебног колективног уговора нису у саглас-
ности ни са одредбама чл. 8. и 158. Закона о раду. Такође, 
оспореним одредбама Посебног колективног уговора 
извршена је и непосредна дискриминација из члана 20. 
Закона о раду, с обзиром на то да су запослени који су 
радни стаж остварили код другог послодавца стављени 
у неповољнији положај у односу на запослене који су 
радни стаж остварили у јавном комуналном и другим 
јавним предузећима чији је оснивач град Нови Сад. Наи-
ме, из одредаба Закона о раду не произлази да се у 
уређивању висине отпремнине различито третирају 
радни стаж остварен код више послодаваца, већ укупна 
дужина радног стажа запосленог и Општи колективни 
уговор у одредби члана 43. (која се привремено не 
примењује), отпремнину коју је послодавац дужан да ис-
плати запосленом везује за сваку навршену годину рада 
у радном односу што значи за укупан радни стаж, а не за 
године рада код послодавца који исплаћује отпремнину.

Из наведених разлога Уставни суд је утврдио да оспо-
рене одредбе члана 57. став 1. ал. 1. и 2. Посебног колек-
тивног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа 
града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада", 
број 15/10 и "Службени гласник РС", број 39/10) нису у 
сагласности са Уставом и Законом о раду.

Полазећи од изложеног и одредаба члана 42а став 1. 
тачка 2) и члана 45. тачка 5) Закона о Уставном суду, 
Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 
57. став 1. ал. 1. и 2. Посебног колективног уговора 
наведеног у изреци престају да важе даном објављивања 
Одлуке Уставног суда у „Службеном гланику Републике 
Србије“.

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-246/2011
20. април 2012. године
Б е о г р а д 

Председник
др Драгиша Б. Слијепчевић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за здравство

187 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката удружења, задужбина и 
 фондација у области јавног здравља 
 којима се доприноси промоцији здравља 
 и превенцији болести за 2012. годину 563

188 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката здравствених установа 
 у области јавног здравља којима се 
 доприноси промоцији здравља и пре-
 венцији болести за 2012. годину 565

Комисија за борбу против дрога

189 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције злоупотребе 
 дрога за 2012. годину које реализују 
 удружења, задужбине и фондације 567

190 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције злоупотребе 
 дрога за 2012. годину које реализују 
 здравствене установе 569

Градска изборна комисија

191 Oдлукa о објављивању укупног броја 
 бирача на подручју Гада Новог Сада 570

Уставни суд

191 Одлука бр: IУо-246/2011  571

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Одлуке о Програму инве-
 стиционих активности Јавног кому-
 налног предузећа „Информатика“ 
 Нови Сад за 2012. годину 574

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката (“Службени лист Града Новог 
Сада“, број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 
ЗА 2012. ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму инвестиционих активности 
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад 
за 2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
51/11 и 10/12) у ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВ-
НОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРДУЗЕЋА „ИНФОРМА-

ТИКА“ НОВИ САД, који је саставни део ове одлуке, у 
програмској позицији „1. Изградња оптичке, кабловске и 
друге телекомуникационе инфраструктуре“, тачка „1.1. 
Магистрална инфраструктура“ у подтачки 1.1.2. речи: 
„деоница Подбара II“ (радови, материјал, опрема, 
документација)“ замењују се речима: „деоница Подбара“ 
– наставак реализације (радови)“.

II. Ову испрвку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 289/2012-I 
24. април 2012. године 
НОВИ САД

Секретар 
Дејан Кнежевић, с.р.


