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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 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:129-401-1729/2013 од 
14. маја 2013. године у вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију за 2013. годину и Решењем о покретању поступка за доделу 
средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију број:129-401-1745/2013 од 15. маја 2013. 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 ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,  

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ДЕМОГРАФИЈЕ У 2013. ГОДИНИ   
 
 
I 
 

На основу Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма удружења 
грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачко-
инвалидске заштите и демографије у 2013. години Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију број:129-401-1745/2013-2 од 17. маја 2013. године објављеног 
у ‘’Службеном листу АПВ’’, број 18/13, дневном листу ‘’Дневник’’ од 20. маја 2013. 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. Хуманитарном центру ''Сунцокрет'', Нови Бечеј за ''Школицу за труднице'' у износу од 
192.000,00 динара, 
2. Ромкињама Војводине, Нови Бечеј за ''Здравље пре свега II'' у износу од 223.000,00 динара, 
3.  Удружењу ОДУС, Нови Сад за ''СЕО-Сексуална Едукација Омладине'' у износу од 450.000,00 
динара, 
4. Савезу бубрежних инвалида Војводине за ''Покренимо себе-променимо свест'' у износу од 
157.000,00 динара, 
5. Центру за помоћ апатичној омладини–Ћао, Суботица за ''Алкохол-пројекат за сензибилизацију 
јавности за проблем алкохолизма младих'' у износу од 709.000,00 динара, 
6. Удружењу грађана ''Подршка-Támogatás’’ Polgárok Egzesülete, Сента за ''Научимо децу, делујмо 
превентивно!'' у износу од 157.000,00 динара, 
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7. Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, Нови Сад за 
''Знањем до здравља'' у износу од 221.000,00 динара. 
8. Омладини ЈАЗАС-а, Нови Сад за ''Јачање превенције ХИВ-а међу социјално угроженим групама 
кроз промоцију Дроп Ин центара у Новом Саду'' у износу од 185.000,00 динара. 
9. Удружењу грађана ''Youth fest'', Нови Сад за ''Дани здравља'' у износу од 106.000,00 динара. 

 
 
 У области социјалне заштите лица са инвалидитетом: 
 

1. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за ''Са надом у 
лепшу будућност'' у износу од 207.000,00 динара, 
2. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за ''Пријатнији 
живот уз помагала''-Едукација о инконтиненцији у износу од 216.000,00 динара, 
3. Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за ''Климатски опоравак свих 
удружења Савеза параплегичара и квадриплегичара Војводине'' у износу од 980.000,00 динара, 
4. Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за ''Покрајинске спортске игре 
за особе са параплегијом и квадриплегијом 2013. године'' у износу 656.000,00 динара, 
5. Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа, Нови Сад за ''Летњи камп-главу горе 2013'' у 
износу од 300.000,00 динара, 
6. Удружење дистрофичара Западно Бачког округа, Светозар Милетић за ''ОСИ-Спорт их нОСИ'' у 
износу од 74.000,00 динара, 
7. Међуопштинском удружењу мултипле склерозе Вршац, Вршац за ''Едукативни камп за особе са 
инвалидитетом'' у износу од 200.000,00 динара, 
8. ''Сунцокрет'' Савезу за церебралну и дечију парализу Војводине, Нови Сад за ''Климатски 
опоравак 2013'' у износу од 726.000,00 динара, 
9. Друштву мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за ''Инвестиционо одржавање, поправку и 
регистрација аутомобила у својини Друштва, замену дотрајале опреме-средстава за рад. 
Побољшање рада, организације кроз набавку нове опреме која ће допринети да обављање 
редовних активности буде што боље и садржајније'' у износу од 244.000,00 динара, 
10. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Северно Банатског округа, Нови Кнежевац за 
''Израда павиљона'' у износу од 428.900,00 динара, 
11. ''МултиС'' удружењу оболелих од МС Јужно Бачког округа, Нови Сад за ''Рехабилитациони 
програм бања Врдник 2013'' у износу од 300.000,00 динара, 
12. Интеркултуралном театру III/40 Шангај-Нови Сад, Нови Сад за ''Програм у области социјалне 
заштите лица са инвалидитетом Особе са инвалидитетом –плес'' у износу од 550.000,00 динара, 
13. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад за ''Да и наше слободно време 
буде креативно време'' у износу од 130.000,00 динара, 
14. Савезу организација за подршку особама са сметњама у развоју СОПОР, Нови Сад за ''Сервис 
за подршку породици'' у износу од 535.000,00 динара, 
15. Kултурно-етнолошком клубу ИСКОН, Бач за ''Дневни боравак за лица са посебним потребама –
И ми смо ту'' у износу од 700.000,00 динара, 
16.  Удружењу пензионера града Новог Сада, Нови Сад за ''Дај ми руку'' у износу од 310.000,00 
динара, 
17. Савезу инвалида рада Војводине, Нови Сад за ''Обележавање Међународног дана инвалида 3. 
децембра, са изложбом слика са четврте ликовне колоније чланова Савеза инвалида рада 
Војводине'' у износу од 120.000,00 динара,  
18. Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за ''Школу живота'' у 
износу од 500.000,00 динара, 
19. Из круга-Војводина,организацији за подршку женама са инвалидитетом, Нови Сад за ''Сервиси 
подршке за особе са инвалидитетом, с акцентом на жене са инвалидитетом у АПВ'' у износу од 
420.000,00 динара, 
20. Удружењу ''COSMO'', Суботица за ''Млади и стари заједно'' у износу од 500.000,00 динара, 
21. Удружењу особа са инвалидитетом ''Живети заједно'' Оџаци за ''Изградња приступних рампи 
у амбулантама у насељеним местима општине Оџаци'' у износу од 500.000,00 динара, 
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22. Удружењу лечених од психозе, Нови Сад за ''Клуб за социјалну интеграцију и рехабилитацију 
особа које живе са психозом'' у износу од 534.000,00 динара, 
23. Инклузивном центру, Нови Сад за ''Дневни боравак за старе особе са инвалидитетом'' у 
износу од 769.100,00 динара. 
24. Креативно афирмативна организација ''Парнас'', Нови Сад за 11. Међународни филмски 
фестивал ''Ухвати са мном овај дан/ухвати филм'' у износу од 100.000,00 динара. 
 
 
У области борачко-инвалидске заштите: 
 
1. Организацији резервних војних старешина АП Војводине, Нови Сад за ''Остваривање 
програмских задатака у 2013. години'' у износу од 400.000,00 динара,  
2. Покрајинском удружењу цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за ''Средства за рад 
удружења ради реализације програмских активности удружења за 2013. годину'' у износу од 
200.000,00 динара, 
3. Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за ''Средства за рад 
удружења ради реализације програмских активности за 2013. годину'' у износу од 600.000,00 
динара,  
4. Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за ''Климатски, 
рехабилитациони и едукативни опоравак деце ратних војних инвалида и породица палих бораца 
из 34 општине са територије АП Војводине'' у износу од 1.000.000,00 динара, 
5. Удружењу учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије'' за ''Подршка радној и 
социјалној интеграцији бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих 
бораца кроз промоцију и подстицање предузетништва, алтернативне економије и социјалне 
кохезије'' у износу од 500.000,00 динара, 
6. Удружењу учесника ослободилачких ратова 1991.-1999. чланова њихових породица и 
симпатизера ''Милош Обилић'', Нови Сад за ''Програм унапређења положаја ратних војних 
инвалида, бораца рата и цивилних инвалида рата и њихових породица'' у износу од 244.000,00 
динара, 
7. Удружењу ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за ''Неговање традиција како би се очувале 
историјске тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства'' у износу 200.000,00 
динара, 
8. Покрету ветерана Војводине, Панчево за ''Програм у области борачко-инвалидске заштите'' у 
износу од 300.000,00 динара, 
9. Удружење бораца рата од 1990. године Општине Кањижа, Кањижа за ''Унапређење квалитета 
живота бораца од 1990. године'' у износу од 200.000,00 динара, 
 10. Удружењу ратних ветерана Српских земаља 1990.-1999. ''Патриотски фронт'', Бачка Паланка 
за ''Међународни едукативни капм за младе ''Сабор 2013'' у износу од 200.000,00 динара, 
11. Савезу удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Нови Сад, за ''Неговање 
традиција народноослободилачког рата 1941.-1945.'' у износу од 1.156.000,00 динара. 
   
 
У области демографије: 
 
1. Центру за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад за ''Ликовне радионице и 
4. изложба ''Свет маште'', деце и омладине из Дома Ветерник'' у износу од 100.000,00 динара, 
2. Удружењу за децу и младе са инвалидитетом ''Изазов'', Вршац за ''Велика ликовна радионица 
''Знам, хоћу, могу'' у износу од 110.000,00 динара, 
3. Пријатељима деце Војводине, Нови Сад за ''Матерња мелодија и образовање'' у износу од 
100.000,00 динара, 
4. Хуманитарном центру ''Сунцокрет'', Нови Бечеј за ''Дечије стваралаштво је у моди'' у износу 
100.000,00 динара, 
5. Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад, Нови Сад за ''Мотивисање жене са 
инвалидитетом на материнство путем документарног филма ''Тренутна радост'' у износу од 
100.000,00 динара, 
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6. Центру за иницијативе жена ''Ру-ма-дам'', Рума за ''Хајмо браћо амо, амо, да се скупа
поиграмо'' у износу од 50.000,00 динара,
7. Плесном клубу ''Еурономеа'', Нови Сад за ''Плесом се придружи'' у износу од 100.000,00
динара,
8. Фондацији ''Деци на дар'', Нови Сад за ''Психолошко саветовалиште за децу разведених
родитеља-а где сам ту ја?'' у износу од 100.000,00 динара,
9. Удружењу грађана ''Породица'', Сомбор за ''Породичну конференцију'' у износу од 40.000,00
динара,
10. Асоцијација за развој Општине Ириг, Ириг за ''Буди круг-едукуј ме један круг'' у износу од
100.000,00 динара.
11. Музичком друштву ''Музика Вива'', Светозар Милетић за ''Откриваоница музике'' у износу од
50.000,00 динара,
12. Фонду за едукацију ''Виварта Лила'', Сомбор за ''Арт терапија'' у износу од 50.000,00 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.  


