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На основу члана 23. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(''Службени лист АПВ'', број 40/12-пречишћен текст), члана 11. Правилника 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 и демографије број:129-401-318/2014 од 
10. фебруара 2014. године у вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију за 2014. годину и Решењем о покретању поступка 
за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију број:129-401-346/2014 од 11. фебруара 2014. године, покрајински 
секретар за здравство, социјалну политику и демографију, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,  

ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 
 ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,  

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ДЕМОГРАФИЈЕ У 2014. ГОДИНИ   
 
 
I 
 

На основу Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма удружења 
грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, 
борачко-инвалидске заштите и демографије у 2014. години Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију број:129-401-346/2014-2 од 19. фебруара 2014. 
године објављеног у ‘’Службеном листу АПВ’’, број 6/14, дневном листу ‘’Данас’’ од 19. фебруара 
2014. 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. ''Мултис'' Удружење оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа, Нови Сад за ''Живети 
квалитетно са МС'' у износу од 130.000,00 динара, 
2. Креативни центар младих, Бачки Јарак за ''Обележавање светских признатих датума-ЕкоМед-
Плус'' у износу од 361.300,00 динара, 
3. Удружење ''Сунце'', Нови Бечеј за ''Правилном исхраном до здрављa'' у износу од 298.000,00 
динара, 
4. Друштво ''Распустилиште'', Нови Сад за ''Атеље за осмех'' у износу од 126.000,00 динара, 
5. Млади за Ковиљ, Ковиљ за ''Здравље на школски начин'' у износу од 123.000,00 динара, 
6. Удружење ОДУС, Нови Сад за '''СЕО-Сексуална едукација омладине-2“ у износу од 350.000,00 
динара, 

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
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7. Пријатељи деце општине Инђија, Инђија за ''Спречимо повреде-вршњачка едукација из 
области примарне превенције и заштите здравља младих'' у износу од 211.700,00 динара, 
8. Омладински клуб општине Кикинда, Кикинда за ''Зашто и како рећи не брзој храни'' у износу од 
550.000,00 динара, 
9. Боксерски клуб ''Војводина'' Нови Сад за ''Деца пре свега'' у износу од 150.000,00 динара, 
10. Удружење грађана и грађанки ''Фемина'' Сента за ''Увек кондом, јер кондом је доказ љубави'' 
у износу од 100.000,00 динара. 
 

 У области социјалне заштите и заштите  лица са инвалидитетом: 
 

1. Удружење ''COSMO'', Суботица за ''Радно-окупационом терапијом до побољшања квалитета 
живота старих и особа са инвалидитетом'' у износу од 400.000,00 динара, 
2. УГ ''Волонтер'', Сомбор за ''Социјални клуб'' у износу од 200.000,00 динара, 
3. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад за ''Откривање недивљивог'' у износу од 400.000,00 
динара, 
4. Удружење дистрофичара Јужно Бачког округа, Нови Сад за ''Летњи камп ''Главу горе 2014.“ у 
износу од 500.000,00 динара, 
5. Удружење дистрофичара Западно Бачког округа, Сомбор за ''Дани са ОСИ'' у износу од 
85.000,00 динара, 
6. Удружење ''До Ре Ми'', Нови Сад за ''Музичка спајалица 2014.'' у износу од 329.000,00 динара,  
7. Caritas Деканата Нови Сад, Нови Сад за ''Дневни центар за старије са отвореном мрежом 
заштите'' у износу од 260.000,00 динара,  
8. Caritas Суботица, Суботица за ''Дневни центар за особе са инвалидитетом Свети Рок'' у износу 
од 140.000,00 динара, 
9. Екуменска хуманитарна организација Нови Сад, Нови Сад за ''Дневни боравак за стара лица '' у 
износу од 150.000,00 динара, 
10. Инклузивни центар Нови Сад, Нови Сад за ''Оснивање дневних боравака у Кисачу и Ковиљу'' у 
износу од 550.000,00 динара, 
11. Новосадски хумаманитарни центар, Нови Сад за ''Кућна нега и помоћ у кући за отежано 
покретне или непокретне особе'' у износу од 200.000,00 динара,  
12. Културно етнолошки клуб ''Искон'', Бач за ''Афирмација и унапређење дневног боравка за 
лица са посебним потребама –И ми смо ту'' у износу од 300.000,00 динара,  
13. Удружење грађана ''Алцхајмер'', Сремска Каменица за ''Дневни боравак за оболеле од 
Алцхајмерове болести'' у износу од 250.000,00 динара, 
14. Из круга Војводине организација за подршку женама са инвалидитетом, Нови Сад за ''Сервиси 
подршке за особе са инвалидитетом у АП Војводини'' у износу од 300.000,00 динара, 
15. Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за ''Школа живота 
Врдник 2014.'' У износу од 200.000,00 динара, 
16. СОПОР-Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју, Нови Сад за 
''Програми животних вештина'' у износу од 350.000,00 динара,  
17. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом, Суботица за ''Подржимо породицу'' у 
износу од 300.000,00 динара, 
18. Удружење за подршку особама са Даун синдромом, Нови Сад за ''Да и наше слободно време 
буде креативно време'' у износу од 200.000,00 динара,  
19. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за ''Покрајинске спортске игре 
за особе са параплегијом о квадриплегијом'' у износу од 605.000,00 динара,  
20. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за ''Јачи смо 
када знамо-едукација о инконтиненцији'' у износу од 150.000,00 динара,  
21. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за ''Са надом у 
лепшу и сигурнију будућност'' у износу од 150.000,00 динара, 
22. Удружење мултипле склерозе ''Северна Бачка'', Суботица за ''Покрени здравље у себи'' у 
износу од 196.000,00 динара, 
23. Удружење оболелих од мултипле склерозе Северно Банатског округа, Нови Кнежевац за 
''Живот је уметност'' у износу од 200.00,00 динара,  
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24. Међуопштинско удружење мултипле склерозе Вршац, Вршац за ''Ветар у леђа'' у износу од 
264.500,00 динара, 
25. Удружење оболелих од мултипле склерозе ''Средња Бачка Кула'', Кула за ''Опремање и 
адаптација простора удружења оболелих од МС Средња Бачка'' у износу од 280.000,00 динара, 
26. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за ''Рехабилитација чланова друштва лица 
оболелих од мултипле склерозе у атомској бањи Горња Трепча'' у износу од 300.000,00 динара, 
27. Удружење оболелих од мултипле склерозе Срема ''Мој Срем'', Инђија за ''Да идемо истом 
стазом'' у износу од 200.000,00 динара, 
28. ''Мултис'' Удружење оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа, Нови Сад за ''Летњи 
камп чланова удружења Мултис у бањи Врдник'' у износу од 300.000,00 динара, 
29. Удружење слепих Сомбор, Сомбор за ''Под истим небом'' у износу од 199.500,00 динара, 
30. Организација слепих ''Северни Банат'', Кикинда за ''Рука пријатељства-корак напред'' у износу 
од 200.000,00 динара, 
31. Савез глувих и наглувих Војводине Аудиолошки центар Нови Сад, Нови Сад за ''Сигнализатор 
за плач беба'' у износу од 200.000,00 динара, 
32. Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад за ''Стручно научни скуп са међународним 
учешћем ''Савремени дефектолошки рад-рехабилитација, превенција искључености и инклузија'' 
у износу од 100.000,00 динара, 
33. УГ ''Вера љубав нада'', Нови Сад за ''Путовање и промоција инклузије ''Ми смо једнаки зар не'' 
у износу од 500.000,00 динара,  
34. Савез студената Универзитета у Новом Саду, Нови Сад за ''Добро да знам да могу и сам'' у 
износу од 150.000,00 динара,  
35. Удружење грађана ''Youth fest'', Нови Сад за ''Промоција социјалних права маргинализованих 
група и заштита лица са инвалидитетом'' у износу од 200.000,00 динара, 
36. Мултиарт, Врбас за ''Анкетирање потенцијалних корисника и предлог програма и садржаја 
дневног боравка за особе са посебним потребама у Врбасу'' у износу од 90.000,00 динара,  
37. Креативно афирмативна организација ''Парнас'', Нови Сад за ''12. Мађународни филмски 
фестивал ''Ухвати са мном овај дан/ухвати филм'' у износу од 180.000,00 динара, 
38. Удружење дигитална регија, Суботица за ''Документарни информативни филм'' у износу од 
199.000,00 динара, 
39. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за ''Обележавање 50. година постојања Савеза, 
Међународног дана инвалида 3. децембра са изложбом слика са 5. ликовне колоније чланова 
Савеза инвалида рада Војводине'' у износу од 222.000,00 динара.  
 
У области борачко-инвалидске заштите: 
 
1. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад, за ''Подршка 
радној и социјалној интеграцији бораца/ветерана, ратних војних инвалида, цивилних инвалида 
рата и породица палих бораца кроз промоцију и подстицање предузетништва, алтернативне 
економије и социјалне кохезије''у износу од 400.000,00 динара,  
2. Удружење ратних војних инвалида Града Новог Сада, Нови Сад за ''Психосоцијална 
рехабилитација ратних војних инвалида'' у износу од 300.000,00 динара,  
3. Удружење ваздухопловаца, Нови Сад за ''Неговање традиција како би се сачувале историјске 
тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства'' у износу од 200.000,00 динара,  
4. Инвалиди и ветерани ратова ''Милош Обилић'', Нови Сад за ''Програмске активности за 2014.'' у 
износу од 150.000,00 динара,  
5. Српски ратни ветерани Војводине, Нови Сад за ''Обележавање 100. година I светског рата и 
програмске активности 2014. године'' у износу од 200.000,00 динара, 
6. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за ''Средства за рад 
удружења ради реализације програмских активности удружења за 2014. годину'' у износу од 
200.000,00 динара,  
7. Организација резервних војних старешина Војводине, Нови Сад за ''Остваривање програмских 
задатака у 2014. години'' у износу од 300.000,00 динара, 
8. Покрет ветерана Војводине, Панчево за ''Ратно искуство као ресурс у едукацији младих'' у 
износу од 200.000,00 динара, 
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9. Савез удружења бораца Народноослободилачког рата АП Војводине-Покрајински одбор, Нови 
Сад за ''Неговање традиција НОР-а 1941-1945'' у износу од 900.000,00 динара, 
10. Удружење бораца рата од 1990. године општине Кањижа, Кањижа за ''Унапређење квалитета 
живота бораца рата од 1990. године'' у износу од 100.000,00 динара, 
11. . Савез удружења бораца Народноослободилачког рата АП Војводине-Општински одбор Рума, 
Рума за ''Рехабилитација ратних војних инвалида и учесника свих ратова'' у износу од 180.000,00 
динара, 
12. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за ''Бањско климатски 
опоравак РВИ и ППБ из 40 општина са територије  Војводине'' у износу од 670.000,00 динара, 
13. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за ''Средства за рад  
удружења ради реализације програмских актицвности за 2014. годину'' у износу од 800.000,00 
динара,  
14. Удружење ратних војних инвалида, Инђија за ''Програм из области борачко-инвалидске 
заштите'' у износу од 200.000,00 динара, 
15. Удружење ратних ветерана српских земаља 1990-1999 ''Патриотски фронт'', Бачка Паланка за 
''Међународни едукативни камп за младе ''Сабор 2014'' у износу од 200.000,00 динара, 
 
У области демографије: 
 
1. Змајеве дечје игре, Нови Сад за ''Здравствене и едукативне дечије креативне радионице на 57. 
јунским програмима Змајевих дечјих игара'' у износу од 100.000,00 динара, 
2. ''Црна шума'', Бездан за ''Безданске летње игре 2014.'' У износу од 48.500,00 динара, 
3. Центар за производњу знања и вештина, Руменка за ''Центар за подршку раном развоју деце'' у 
износу од 100.000,00 динара, 
4. Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад за ''Ликовне радионице и 
5. изложба ''Свет маште'' у износу од 100.000,00 динара, 
5. УГ ПУЛС, Бездан за ''Међународни волонтерски камп'' у износу од 51.500,00 динара, 
6. УГ ''Phralipe'', Нови Сад за ''И деца имају права'' у износу од 50.000,00 динара, 
7. Удружење хранитеља, усвојитеља и родитеља ''Радосница'', Беочин за ''Пређи улицу свесно 
увек гледај лево и десно'' у износу од 50.000,00 динара, 
8. ПААД Центар за социо-културолошке изузетности, Нови Бечеј за ''Креативне радионице за 
децу'' у износу од 100.000,00 динара, 
9. Удружење проактивна омладина Ковиља, Ковиљ за ''Имам право да знам'' у износу од 
50.000,00 динара, 
10. Центар за рад са децом, младима и породицом ''Врдничак'', Врдник за ''Сви за тату и тата за 
све'' у износу од 50.000,00 динара, 
11. Друштво ''Распуштилиште'', Нови Сад за ''Сунце у очима-путујући атеље у износу од 100.000,00 
динара, 
12. Удружење грађана ''Развој села''-РАСЕЛ, Чока за ''Четири приче о заштити безбедности деце'' 
у износу од 100.000,00 динара, 
13. КУД ''Јан Колар'', Селенча за ''Дечији осмех'' 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.  

 
 

                                                                                                                   


