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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 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 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 
 

У тачки I Решења о додели средстава по 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 број:129-401-528/2015-18 од 26. маја 2015. године, 
поднаслов:''У области здравствене заштите'', тачка 11. мења се и гласи: 
 
'' 11. Мултикултурни Банат'', Кикинда за ''Превенција неухрањености и анемије'' у износу од 
90.000,00 динара.'' 

 
II 
 

У осталом Решење број:129-401-528/2015-18 од 26. маја 2015. године остаје непомењено. 
 

III 
 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

 
IV 

 
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.  



2 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењем о додели средстава по 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 број:129-401-528/2015-18 од 26. маја 2015. године, поднаслов: ''У 
области здравствене заштите'' тачка 11. додељена су средства следећем учеснику на јавном 
конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство социјалну политику и демографију број:129-
401-528/2015-2 од 11. марта 2015. године: CARITAS Суботица, Суботица за ''Живот има смисла-
Саветовалиште за особе са психичким потешкоћама'' у износу од 90.000,00 динара.

CARITAS Суботица, Суботица дописом број 57/2015 обавестио је 28. маја 2015. године 
Покрајински секрертаријат за здравство, социјалну политику и демографију да је аплицирало са 
предлогом пројекта ''Живот има смисла –Саветовалиште за особе са психичким потешкоћама'' на 
јавни конкурс овог Покрајинског секретаријата број:129-401-528/2015-2 од 11. марта 2015. године 
у области здравствене заштите и да одустаје од апликације на наведени конкурс из разлога што 
одговорно лице за програм нажалост није у могућности да прихвати обавезе из предлога 
пројекта и да у целости реализује предвиђене активности.  

Имајући у виду наведени писмени одустанак од поднете пријаве на конкурс CARITAS 
Суботица, Суботица, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију донео 
је Решење о измени решења 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 број: 129-401-528/2015-18 од 26. маја 2015. године. 
Наведеном изменом решења додељена су средства удружењу грађана ''Мултикултурни Банат'', 
Кикинда за ''Превенција неухрањености и анемије'' с обзиром на број бодова који наведено 
удружење грађана има према Предлогу листе вредновања и рангирања пријава пријава 
удружења грађана број:129-401-528/2015-17 од 25. маја 2015. године у области здравствене 
заштите.  


