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ДАТУМ: 26 . маја 2015. године

На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(''Службени лист АПВ'', број 37/14), члана 12. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу
средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију
удружењима грађана за област здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације
пронаталитетне политике (''Службени лист АПВ'', број 8/15), у вези са Финансијским планом
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2015. годину и
Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-401-528/2014 од 9. марта
2015. године, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И
ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2015. ГОДИНИ

I
На основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области
здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске
заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2015. години
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-401528/2015-2 од 11. марта 2015. године објављеног у ‘’Службеном листу АПВ’’, број 10/15, дневном
листу ‘’Данас’’ од 11. марта 2015. године и на Интернет страници Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs додељују се
средства следећим учесницима на јавном конкурсу:

У области здравствене заштите:
1. Центар за развој, Нови Сад за ''Док не буде касно-кампања превенције ХИВ-а у износу од
130.000,00 динара,
2. Центар за пружање емотивне подршке и превенцију суицида СРЦЕ, Нови Сад за ''Развој
протективних фактора у области заштите менталног здравља код ученика средњих школа у
износу од 120.000,00 динара,
3. Удружење ''Превент'', Нови Сад за ''Брига о репродуктивном здрављу најугроженијих жена'' у
износу од 110.000,00 динара,
4. Удружење грађана ''Центар за развој заједнице'' Кумане, Нови Бечеј за ''Моје тело и ЈА'' у
износу од 89.000,00 динара,
5. Коло српских сестара Епархије Бачке, Нови Сад за ''Здравствена заштита-подршка оболелима
од болести зависности (наркоманија, алкохолизам, коцка и интернет зависност'' у износу од
91.000,00 динара,
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6. Црвени крст Новог Сада, Нови Сад за ''Програм омасовљења добровољног давалаштва крви у
2015. години-организовање едукативних семинара“ у износу од 150.000,00 динара,
7. Удружење грађана ''Омладински центар Војводине'', Нови Сад за ''Гојазност код деце'' у износу
од 200.000,00 динара,
8. Удружење ОДУС, Нови Сад за ''Мобилна школа за труднице'' у износу од 200.000,00 динара,
9. Ромкиње Војводине, Нови Бечеј за ''Слободан+једнак=здрав'' у износу од 120.000,00 динара,
10. Друштво ''Распуштилиште'', Нови Сад за ''Атеље за осмех 2015'' у износу од 100.000,00 динара,
11. CARITAS Суботица, Суботица за ''Живот има смисла-Саветовалиште за особе са психичким
потешкоћама'' у износу од 90.000,00 динара,
12. Удружење ''Сунце'', Нови Бечеј за ''Здрави зуби за здрав пољубац'' у износу од 150.000,00
динара,
13. CARITAS Деканата, Нови Сад за ''Е.Д.Ус.Ат.Е-ЕДУкацијом ученика и професора средњих и
основних школа до унАпређеа мЕнталног здравља и превенције менталних поремећаја'' у износу
од 100.000,00 динара,
14. Пријатељи деце општине Инђија, Инђија за ''Сигурна деца'' у износу од 150.000,00 динара,
15. Креативни центар младих, Превенција је пола здравља-ЕкоМед Плус 2015'' у износу од
200.000,00 динара.
У области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом:
1. Каритас Апостолског Егзархата, Куцура, Врбас за ''Кућна нега и помоћ у кући за старије особе
са инвалидитетом у руралној средини'' у износу од 100.000,00 динара,
2. Удружење грађана Алцхајмер, Сремска Каменица за ''Дневни боравак за оболеле од
Алцхајмерове болести; саветовалиште за неговатеље оболелих од Алцхајмерове болести'', у
износу од 150.000,00 динара,
3. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за „Јачи смо кад
знамо“ - Едукација о инконтиненцији у износу од 237.200,00 динара,
4. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за „Са надом у
лепшу и сигурнију будућност“ - семинар психолошке радионице у износу од 100.000,00
динара,
5. ''Мултис'' удружење оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа са седиштем у
Новом Саду, Нови Сад за Летњи камп чланова удружења ''МултиС'' у бањи ''Врдник'' у износу
од 200.000,00 динара,
6. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа – Нови Сад, Нови Сад за ''Летњи камп Главу горе
2015'' у износу од 250.000,00 динара,
7. Удружење лечених од психозе, Нови Сад, за ''Социјална интеграција и рехабилитација особа
које живе са психозом'' у износу од 400.000,00 динара,
8. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за ''Унапређење положаја особа са инвалидитетом
инвалида рада – једнаке могућности и једнака права кроз укључености у програме бањскоклиматског опоравка – Школа здравља у Бањи Врдник'' у износу од 400.000,00 динара,
9. Социјално-хуманитарно удружење ''Табита'' Нови Сад за ''Образовањем до исте шансе'' Центар за Ромску децу и њихове породице у износу од 400.000,00 динара,
10. Едит центар, Нови Сад за ''Ни на небу ни на земљи'' у износу од 100.000,00 динара,
11. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за
''Програми животних вештина'' у износу од 480.000,00 динара,
12. Удружење грађана ''Сунце'' за серебралну и дечију парализу Јужно-бачког округа Нови Сад,
Нови Сад за „Моја десна рука“ у износу од 200.000,00 динара,
13. Удружење грађана ''Осмех'', Врбас за ''Имам једнака права и могућности'' у износу од
100.000,00 динара,
14. Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Тиса'', Тител за ''Здравствено, психофизичко
унапређење положаја параплегичара и квадриплегичара и осталих ОСИ'' у износу од
150.000,00 динара,
15. Инклузивни креативно едукативни центар ИН, Сремска Митровица за ''Продуктиван живот'' у
износу од 100.000,00 динара,
16. Мултиарт, Врбас за ''Подржимо породицу'' у износу од 220.000,00 динара,
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17. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за „Покрајинске спортске игре
за особе са параплегијом и квадриплегијом“ у износу од 500.000,00 динара,
18. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за ''Рехабилитација чланова друштва, лица
оболелих од мултипле склерозе у Атомској бањи из Горње Трепче'' у износу од 150.000,00
динара,
19. Друштво мултипле склерозе Војводине - ДМСВ, Нови Сад за ''Обележавање светског дана
оболелих од МС-а у износу од 100.000,00 динара,
20. Из круга – Војводина, организација за подршку женама са инвалидитетом, Нови Сад за
''Социјална заштита лица са инвалидитетом: Сервиси подршке за особе са инвалидитетом у
АП Војводини '' у износу од 300.000,00 динара,
21. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама ''Сунцокрет'' града
Зрењанина, Зрењанин, за Камп инклузије ''Лето 2015'' у износу од 100.000,00 динара,
22. Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад, Нови Сад за ''Да и наше
слободно време буде креативно време'' у износу од 150.000,00 динара,
23. Удружење грађана за развој и унапређење терапијског, педагошког и рекреативног јахања
Грива Сомбор, Сомбор за ''Ухвати гриву'' – психолошка подршка деци и младима са
инвалидитетом кроз програм терапијског јахања у износу од 222.500,00 динара,
24. Боксерски клуб ''Војводина'', Нови Сад за ''Свако има право да се бави спортом'' у износу од
300.000,00 динара,
25. Удружење ''Плаво срце 021'' Нови Сад, Нови Сад за ''Заједница у служби здравља'' у износу од
100.000,00 динара,
26. Културно-етнолошки клуб ИСКОН, Бач за Унапређење рада Дневног боравка за лица са
посебним потребама ''И ми смо ту...'' у износу од 300.000,00 динара,
27. Међуопштинско удружење мултипле склерозе Вршац, Вршац за ''Едукативни камп за особе са
инвалидитетом'' у износу од 200.000,00 динара,
28. Савез слепих Војводине, Нови Сад за ''И они су наша деца'' – Рана стимулација развоја слепе
деце као превенција настанка секундарних сметњи у износу од 100.000,00 динара,
29. Друштво за науку и стваралаштво ''Логос'', Бачка Паланка за ''Мапирање социјалних
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у АП
Војводини у износу од 200.000,00 динара,
30. Удружење оболелих од мултипле склерозе ''Јужни Банат'' Панчево за ''Стаза здравља'' у
износу од 90.300,00 динара,
31. Удружење грађана и грађанки ''Глас'', Нови Сад за ''Имам право да знам''- наставак, у износу
од 300.000,00 динара,
32. Инклузивни центар, Нови Сад за ''Оснивање Дневног боравка у Каћу'' у износу од 304.000,00
динара,
33. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом Суботица, Суботица за ''Основна
информатичка едукација за децу са аутизмом'' у износу од 200.000,00 динара,
34. Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа, Нови Кнежевац за
''Живот је уметност'' у износу од 150.000,00 динара,
35. Центар за иницијативе жена ''РУ-МА-ДАМ'', Рума за ''Дај ми осмех један круг'' – подршка
раном развоју Ромске деце у Руми у износу од 100.000,00 динара,
36. Удружење Спорт за све Релакс, Нови Сад за ''Седећа одбојка за особе са инвалидитетом'' у
износу од 150.000,00 динара,
37. Удружење грађана ''Вера, љубав, нада'', Нови Сад за ''Пут у Печуј на међународни фестивал
хорског певања Europa Cantat XIX 2015 Pečuj Инклузивни хор Исон, хор ''СОС Дечије село'' и
инклузивни фолклорни ансамбл из Ветерника ''Велико коло'' у износу од 500.000,00 динара,
38. Омладина југословенске асоцијације за борбу против СИДЕ Нови Сад - Омладина ЈАЗАС-а
Нови Сад, Нови Сад за ''Клуб за превенцију и подршку посебно угроженим популацијама од
инфекције ХИВ-ом – Превентивни клуб у износу од 350.000,00 динара,
39. Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за ''Школа живота''
Врдник 2015. у износу од 150.000,00 динара,
40. Форум жена Мали Иђош, Мали Иђош за ''Нови дом'''- Промоција и развој породичног
смештаја за осрасла и стара лица у општини Мали Иђош у износу од 100.000,00 динара,
41. Удружење ''Сјајница'', Ириг за ''Лепше сутра'' у износу од 200.000,00 динара,
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42. Удружење грађана ''Youth Fest'' Нови Сад за ''Немам: али достојанство и личност – не дам'' у
износу од 250.000,00 динара,
43. Креативно афирмативна организација ''Парнас'', Нови Сад за 13. Међународни филмски
фестивал ''Ухвати самном овај дан/ухвати филм'' Фестивал филмова на тему инвалидности и
филмова чији су аутори/ке особе са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара,
44. Удружење Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ за ''Сачувајмо репродуктивно здравље'' у
износу од 100.000,00 динара,
45. Савез студената Медицинског факултета Нови Сад, Нови Сад за ''Онлајн саветовалиште'' у
износу од 250.000,00 динара,
46. Европски омладински центар Војводине, Нови Сад за ''Превенција едукацијом – Сигуран
студентски пољубац'' у износу од 296.000,00 динара,
47. Млади за Ковиљ, Ковиљ за ''Ковиљска иницијатива за социјалну заштиту старих лица'' у
износу од 100.000,00 динара.

У области борачко-инвалидске заштите:
1. Српски ратни ветерани Војводине, Нови Сад за ''Социјална интеграција РВИ ветерана и
чланова њихових породица'' у износу од 180.000,00 динара,
2. Инвалиди и ветерани ратова Нови Сад ''Милош Обилић'', Нови Сад за ''Пограмске активности
и бањско-климатски опоравак у 2015. години'' у износу од 250.000,00 динара,
3. Савез удружења бораца народноослободилачког рата општине Рума СУБНОР општине Рума,
Рума за ''Рехабилитација ратних војних инвалида и учесника свих ратова'' у износу од
150.000,00 динара,
4. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за ''Средства за рад
Удружења ради реализације програмских активности за 2015. годину'' у износу од 934.000,00
динара,
5. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад за ''Психосоцијална
рехабилитација ратних војних инвалида''у износу од 364.900,00 динара,
6. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за ''1.Неговање традиција како би се очувале
историјске тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства 2. Социјализација
старијих чланова удружења 3. Помоћ и бригу о породицама преминулих чланова'' у износу од
250.000,00 динара,
7. Организација резервних војних старешина АП Војводине Нови Сад за ''Остваривање
програмских задатака Организације резервних војних старешина АП Војводине у 2015.
години'' у износу од 350.000,00 динара,
8. Удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999 ''ПАТРИОТСКИ ФРОНТ'', Бачка Паланка
за VI Међународни едукативни камп за младе ''САБОР 2015'' у износу од 200.000,00 динара,
9. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад за ''Бањскоклиматски опоравак, пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга
ветеранима, војним инвалидима, цивилним инвалидима рата, члановима њихових породица
и породицама палих бораца'' у износу од 350.000,00 динара,
10. Савез удружења бораца народноослоболичаког рата АП Војводине, Покрајински одбор Нови
Сад, Нови Сад за ''Неговање традиције народноослободилачког рата 1941.-1945. '' у износу од
950.000,00 динара,
11. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума за ''Психосоцијална едукација ратних
војних ветерана, ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца'' у износу од
500.000,00 динара,
12. Удружење ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. Године града Сомбора, Сомбор за
''Психосоцијално укључивање и унапређење економског и друштвног положаја РВИ и
ветерана кроз обуку за оспособљавање за производњу лешника (узгој лешника)'' у износу од
271.100,00 динара,
13. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за ''Средства за рад
Удружења ради реализације програмских активности Удружења за 2015. годину'' у износу од
250.000,00 динара.

5

У области друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике:
1. Друштво за Евро-интеграционе програме ЕИП, Србобран за ''Клинцијада'' у износу од
300.000,00 динара,
2. ''Удружење ''Осмоза'' скраћени назив ''СМЗ'', Нови Сад ''Другарима за добро јутро и лаку ноћ'' у
износу од 100.000,00 динара,
3. Дечији културни центар ''Деци на дар'', Нови Сад за ''Креативне радионице током Новосадског
дечијег лета и Зимзизарија 2015'' у износу од 100.000,00 динара,
4. Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад за ''Развијање дечије самосталности'' у износу од
250.000,00 динара,
5. Отворена војвођанска иницијатива, Нови Сад за ''Негативни наталитетни тренд и како га
спречити'' у износу од 150.000,00 динара,
6. Међународни центар књижевности за децу ''Змајеве дечје игре'' за ''58. јунски програм
Змајевих дечјих игара-Здравствене, еколошке и едукативне дечије креативне радионице у износу
од 100.000,00 динара.

II
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију као давалац
средстава и учесници на јавном конкурсу утврђени тачком I овог решења као корисници
средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

