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На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(''Службени лист АПВ'', број 37/14) и члана 11. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 
реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 
2015. години (''Службени лист АПВ'', број 21/15) 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:129-401-1953/2015 од 11.маја 2015. године 
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА 

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
 
I 

 
На основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности 

и програма у области социјалне заштите у 2015. години спровођење поступка Јавног конкурса 
за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне 
заштите у 2015. години Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију број:129-401-2550/2015-03 од 15. маја 2015. године, објављеног у ''Службеном 
листу АПВ'', број 23/15, дневном листу ''Данас'' од 20. маја 2015. године и на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију 
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs, додељују се средства следећим учесницима у јавном конкурсу. 
 
Установама социјалне заштите: 
 
1. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква за „Дневни боравак Сунце“ у  
 износу од 250.000,00 динара 
2. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и 

пензионера, Нови Кнежевац за „ Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју 
– Можемо заједно“у износу од 250.000,00 динара 

3. Центар за социјални рад за општине Бачак Топола и Мали Иђош, Бачка Топола за „За старе 
– због свих нас“ у износу од 400.000,00 динара 

4. Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец за „Сусрет родбине“ у износу од 
200.000,00 динара 

5. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „Дневни боравак за лица са 
оштећеним видом“ у износу од 500.000,00 динара 

6. Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг за „Саветовалиште за одговорнео 
родитељство – Будимо бољи родитељи“ у износу од 200.000,00 динара 

7. Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг за „Помоћ у кући за децу са сметњама у 
развоју и њихове породице“ у износу од 200.000,00 динара 

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
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8. Центар за социјални рад града Суботице, Суботица за „Буди свој – покрени се!“ у износу од 
200.000,00 динара 

9. Установа за децу и омладину СОС Дечје село ДР Милорад Павловић, Сремска Каменица, за 
„Живот без насиља“ у износу од 400.000,00 динара 

10. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за „Креативност без граница- унапређење радно 
терапеутских активности у ГЦ Кикинда“ у износу од 550.000,00 динара 

11. Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, Панчево за „Од насиља ка 
интегритету 5“ у износу од 350.000,00 динара 

12. Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“, Јабука за „Моја кућица моја 
слободица“ у износу од 800.000,00 динара 

13. Центар за социјални рад општине Ада, Ада за „Помоћ и самопомоћ старих“ у износу од 
150.000,00 динара 

14. Центар за социјални рад Ковачица, Ковачица за „Помоћ у кући за особе са инвалидитетом и 
сметњама у развоју“ у износу од 500.000,00 динара 

15. Центар за социјални рад општине Рума, Рума за „Штит II“ у износу од 200.000,00 динара 
16. Центар за социјални рад Дунав, Инђија за „На то све ја кажем не“ у износу од 300.000,00 

динара 
17. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Осторшки Чудотворац“, Нови Бечеј 

за „Ту смо за вас“ у износу од 1.600.000,00 динара 
18. Центар за социјални рад Сента, Сента за „Деца и млади са проблемима у понашању уз 

стручну помоћ – И породица уме боље“ у износу од 300.000,00 динара 
19. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за „Унапређење квалитета услуга 

социјалне заштите“ у износу од 600.000,00 динара 
20. Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, Суботица за Једнаке шансе – једнаке могућности“ 

у износу од 500.000,00 динара 
21. Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад за „Превенција, заштита и третман 

сексуално злостављање деце јужнобачког округа“ у износу од 850.000,00 динара 
22. Центар за социјални рад за општину Чока, Чока за Дневни боравак за децу и младе са 

сметњама у развоју“ у износу од 500.000,00 динара 
23. Центар за социјални рад Жабаљ и Тител „Солидарност“, Жабаљ за „И ја сам део заједнице“ 

у износу од 200.000,00 динара 
24. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „Заједнички корак“ у износу од 100.000,00 динара 
25. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „За бољи квалитет живота“ у износу од 650.000,00 

динара 
26. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква за „Израда дечјег игралишта и 

клупа“ у износу од 350.000,00 динара 
27. Геронтолошки центар Вршац, Вршац за „Топла веза“ у износу од 2.000.000,00 динара 
28. Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец  за „Побољшање услова и квалитета 

живота за најтежу категорију пацијена та у павиљону за непокретне“ у износу од 800.000,00 
динара 

29. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа за „Постављање електричне инсталације за 
детекцију и сигнализацију пожара и сигналних уређаја у купатилима и тоалетима, СОС 
тастери у области геронтолошког центра Кањижа“ у износу од 1.000.000,00 динара 

30. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Набавка електричних болничких кревета са 
декубиталним душецима за стационарне кориснике“ у износу од 700.000,00 динара 

31. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Санација и уређење купатила у левом блоку 
објекта Дома пензионера“ у износу од 1.300.000,00 динара 

32. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „Ми желимо да будемо лепи“ 
у износу од 300.000,00 динара 

33. Геронтолошки центар „Срем“, Рума за „Асфалтирање дворишта у Геронтолошком центру 
Срем, Рума“ у износу од 2.200.000,00 динара 

34. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за „Замена постојеће дотрајале фас адне 
столарије старог објекта“ у износу од 3.000.000,00 динара 
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35. Дом за душевно оболела лица Чуруг, Чуруг за Развијамо становање уз подршку“ у износу 
од 1.100.000,00 динара 

36. Геронтолошки центар Панчево – Установа за збрињавање старих лица, Панчево за 
„Достојанство“ у износу од 700.000,00 динара 

37. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за „Хумани кутак за хуман тренутак“ у износу 
од 1.000.000,00 динара 

38. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за „Пројекат уградње стабилних 
инсталација за дојаву пожара“ у износу од 1.000.000,00 динара 

39. Дом за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“, Сомбор за Функционисање 
информатичко комуникационог и безбедносног система у Дому за децу и омладину 
Мирослав Антић Мика“ у износу од 1.000.000,00 динара 

40. Геронтолошки центар кикинда, Кикинда за „ОПремање вешераја у ОЈ Нови дом 
Геронтолошког центра Кикинда“ у износу од 1.100.000,00 динара 

41. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за „Чистоћа је пола здравља“ у износу од 1.000.000,00 
динара 

42. Центар за социјални рад Жабаљ и Тител „Солидарност“, Жабаљ за „Сви заједно“ у износу 
од 200.000,00 динара 

43. Геронтолошки центар, социјално здравствена установа за збрињавање старих, одраслих 
лица, Суботица за „постављањље видеонадзора у циљу постизања веће безбедности 
корисника и квалитета услуга“ у износу од 500.000,00 динара 
 

Пружаоцима услуга – удружењима грађана: 
 
1. УРДОС – Удружење деец оштећеног слуха, Нови Сад за „Програми и подршке деци и 

младима оштећеног слуха“ у износу од 250.000,00 динара 
2. Удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад за „Бањско-климатски 

опоравак и рехабилитациони опоравак РВИ и ППБ покрајине Војводине“ у износу од 
300.000,00 

3. Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад за 
„Чаробни кутак – радионице за унапређење положаја породице и деце (ОСИ)“ у износу од 
220.000,00 динара 

4. Призма Аутизма, Нови Сад за „Програми подршке особама са аутизмом“ у износу од 
500.000,00 динара 

5. Удружење грађана за унапређење менталног здравља „Душевна оаза“, Вршац за „Прозор у 
свет“ у износу од 350.000,00 динара 

6. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Плава птица“, кула за 
„Унапређење дневног боравка за децу и одрасле“ у износу од 300.000,00 динара 

7. Удружење „На пола пута“, Панчево за „Успостављање услуга терапијских активности 
(Сензорна интеграција, психомоторна реедукација и терапија неурофидбеком) за децу и 
младе са аутизмом и сродним стањима“ у износу од 250.000,00 динара 

8. Удружење за подршку особама са Даун синдромом, Нови Сад за „Подршка 
осамостаљивању особа са инвалидитетом“ у износу од 230.000,00 динара 

9. Друштво „Распустилиште“, Нови Сад за „Сунце у очима – путујући атеље“ у износу од 
200.000,00 динара 

10. Удружење грађана „Велико коло“, Ветерник за „Велико коло за Гиниса“ у износу од 
300.000,00 динара 

11. Удружење лечених од психозе, Нови Сад за „Социјална инклузија и рехабилитација особа 
лечених од психозе“ у износу од 420.000,00 динара 

12. Центар за омладински и друштвени развој „In medias res“, Каћ за „Психо-социјална помоћ 
женама жртвама насиља“ у износу од 200.000,00 динара 

13. Удружење „Сјајница“, Ириг за „Отворимо срце и пружимо осмех“ у износу од 200.000,00 
динара 

14. Удружење грађана „Кошница“, Нови Сад за „Спортско-еколошки камп – Кошница 
пријатељства 11“ у износу од 300.000,00 динара 
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15. Новосадски хуманитарни центар, Нови Сад за „подршка процесу лиценцирања за Службу
помоћ у кући Новосадског хуманитарног центра“ у износу од 150.000,00 динара

16. Удружење церебралне и дечје парализе „Ласта“ средња Бачка, Кула за „Адаптација
просторија и довођење у функцију за одржавање едукативних и  психолошких радионица“
у износу од 100.000,00 динара

17. Удружење грађана за социјалну заштиту „Превент“, Нови Сад за Вежбе дисања и
релаксације – водич за родитеље“ у износу од 80.000,00 динара

18. Фондација „Деци на дар“, Нови Сад за „Психолошка подршка самохраном родитељству:
Школа родитељства за самохране родитеље и психолошко саветовалиште за децу“ у
износу од 300.000,00 динара

19. Удружење грађана „Сјај у оку“, Нови Бечеј за „Прозор у свет“ у износу од 300.000,00 динара
20. Удружење „Патрија“, Чуруг за „Унапређење организовања локалних услуга социјалне

заштите у општини Жабаљ“ у износу од 300.000,00 динара
21. Група за подршку младим ЛГБ особама „Изађи“, Нови Сад за „Знењем за осмех“ у износу

од 300.000,00 динара
22. Центар са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник за „Чаролијом до осмеха“ у

износу од 50.000,00 динара
23. Савез слепих Војводине, Нови Сад за „Практична обука за самостално кретање слепих и

слабовидих лица дугим белим штапом“ у износу од 200.000,00 динара
24. Удружење „Научите нас све“, Нови Сад за „Оснаживање кроз едукацију – Научене-

оснажене“ у износу од 300.000,00 динара
25. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад за „ Другачији, па шта?“ у износу од 450.000,00

динара
26. Отворена војвођанска иницијатива, Нови Сад за „Адоптивно родитељство – значај и

потешкоће“ у износу од 250.000,00 динара
27. Хуманитарна организација „Владика Платон Атанацковић“, Нови Сад за „Уз радост, лакша

је старост“ у износу од 200.000,00 динара
28. Удружење грађана и грађанки „Маргина“, Нови Сад за „ У сусрет пензији – психосоцијална

припрема за одлазак у пензију по истеку радног стажа“ у износу од 200.000,00 динара
29. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом, Суботица за „Дневне активности за децу

са аутизмом2 у износу од 300.000,00 динара
30. Удружење „Хенди“, Ветерник за „Едукација – здравље – живот“, у износу од 200.000,00

динара
31. Удружење за подршку особама са психофизичким сметњама „ЗаЈедно“ града Суботице,

Суботица за „Предах за породице деце са инвалидитетом“ у износу од 300.000,00 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. 


