
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за здравство,  
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 БРОЈ: 129-401-165/2016-03-2 ДАТУМ: 28. март 2016. године 

 

 
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 2016. години (''Службени лист АПВ'', број 2/16) у вези са Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2016. годину и 
Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију број:129-401-164/2016 од 25. јануара 2016. 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 2016. ГОДИНИ 

 
 
 
На основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у 
области социјалне заштите у 2016. години спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање, односно 
суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2016. години Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-401-165/2016-03 од 25. јануара 
2016. године, објављеног у објављен у „Службеном листу АПВ“, број 3/2016, дневном листу „Данас“ од 27. 
јануара 2016. 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. Центар за социјални рад општине Сечањ, Сечањ за „Саветовалиште за брак, породицу и младе“у износу 
од 300.000,00 

2. Центар за социјални рад општине Кула, Кула за „Карика која недостаје у хранитељству Кула до 
формирања ЦПСУ Суботица“ у износу од 200.000,00 

3. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за „Помоћ и подршка оболелилма од Алцхајмерове болести 
и члановима породице“ у износу од 400.000,00 

4. Геронтолошки центар Срем, Рума за „Ликовна колонија - Пролећна палета 2016.“ у износу од 
200.000,00 

5. Геронтолошки центар Срем, Рума  за „Обележавање 40-те годишњице постојања Геронтолошког центар 
„Срем“ Рума“ у износу од  200.000,00 

6. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за „Помоћ на длану“ у износу од 600.000,00 
7. Др Милорад Павловић, установа за децу и младе Дечје село, Сремска Каменица за „Ја могу, ја хоћу – 

само ме научи како!“ у износу од 240.000,00 
8. Дом за децу и омладину Колевка, Суботица за „Унапређење рада са децом ометеном у развоју кроз 

креативне радионице“ у износу од 500.000,00 
9. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за „Превенција насиља над старијим особама“ у износу од 

500.000,00 

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
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10. Центар за социјални рад Ковачица, Ковачица за „Помоћу кући за особе са инвалидитетом и сметњама у 
развоју“ у износу од 300.000,00 

11. Центар за социјални рад Сента, Сента за „Деца и млади са проблемима у понашању – Уз стручну помоћ 
и породица уме боље“ у износу од 200.000,00 

12. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за „Кретивно треће доба“ у износу од 500.000,00 
13. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера, 

Нови Кнежевац за „Насиље и предрасуде, не!“ у износу од 100.000,00 
14. Центар за социјални рад за општину Чока, Чока за „Исте потребе, без различитости – Дневни боравак за 

децу и младе са сметњама у развоју“ у износу од 500.000,00  
15. Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, Бачка Топола за „За породице, због 

свих нас – развој саветодавне услуге у општини Бачка Топола и Мали Иђош“ у износу од 200.000,00 
16. Центар за социјални рад „Дунав“, Инђија за „Реци НЕ насиљу“ у износу од 300.000,00 
17. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“, Нови Бечеј за „Помоћ 

у кући за стара и немоћна лица“у износу од 1.000.000,00 
18. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Помоћ и нега у кући – геронто домаћице“ у износу од 

200.000,00 
19. Геронтолошки центар Нови Сад – РЈ Прихватилиште са прихватном станицом и дневним боравком за 

бескућнике, Нови Сад за Програм подршке за бескућнике 
20. Центар за социјални рад Нови Сад, Нови Сад за „Превенција, заштита и третман сексуално злостављање 

деце Јужнобачког округа“ у износу од 700.000,00 
21. Центар за социјални рад Апатин, Апатин за „(Ис)Корак у сигурност“ у износу од 250.000,00 
22. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „За корак без бола“ у износу од 

200.000,00 
23. Дом „Ветерник“, Ветерник за „Хоћу и ја да знам“ у износу од 200.000,00 
24. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква за „Дневни боравак Сунце“ у износу од 

300.000,00 
25. Геронтолошки центар Врбас, Врбас за „Дневни боравак за одрасла и стара лица, лица са посебним 

потребама и особама са инвалидитетом на територији општине Врбас“ у износу од 420.000,00 
26. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за „Банатска прича“ у износу од 190.000,00 
27. Центар за социјални рад општине Бач, Бач за „Породично саветовалиште“ у износу од 200.000,00 
28. Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг за „Живот уз осмех  - Помоћ у кући за стара и инвалидна 

лица“ у износу од 400.000,00 
29. Центар за социјални рад града Зрењанина, Зрењанин  за „Становање уз подршку за жене жртве насиља 

у породици“ у износу од 400.000,00 
30. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, Суботица за 

„Сигурност као услов за виши квалитет услуга“ у износу 650.000,00 
31. Дом за лица ометена у развоју „Срце у јабуци“, Јабука за „Опремањем до самосталности“ у износу од 

500.000,00 
32. Дом за душевно оболела лица „Чуруг“, Чуруг за „Постављање пода у трећем павиљону Дома“ у износу 

од 500.000,00 
33. Геронтолошки центар „Срем“, Рума за „Побољшање здравствених услуга у Геронтолошком центру 

„Срем“ Рума“ у износу од 1.000.000,00 
34. Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“, Стара Моравица за „Грејни систем“ у износу од 

1.000.000,00 
35. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за „Увођење болничке сигнализације“ у износу од  

700.000,00 
36. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „За бољи квалитет живота „ у износу од 250.000,00 динара 
37. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за „Дајте нам шансу можемо и ми радити“ у износу од 700.000,00 
38. Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“, Панчево за „Унапређење квалитета 

пословања развојем информационе технологије“ у износу од 400.000,00  
39. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за „Адаптација санитарних чворова“ у износу од 1.000.000,00 
40. Дом за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“, Сомбор за „Побољшање квалитета живота 

корисника у Дому „Мирослав Антић – Мика““ у износу од 1.000.000,00 
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41. Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец за „Санација мокрог чвора у Белој згради“ у 
износу од 800.000,00 

42. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за „Компјутерска учионица“ у износу од 355.000,00 
43. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“, Нови Бечеј за 

„Набавка санитетског возила“ у износу од 1.000.000,00 
44. Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор за „Набавка фланела и подлошке за непокретне кориснике“ у 

износу од 245.000,00 
45. Геронтолошки центар у Вршцу, Вршац за „Уређење унутардворишног дела Геронтолошког центра у 

Вршцу“ у износу од 1.000.000,00 
46. Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево за „Осети стазу да знаш да је то твој пут“ у 

износу од 500.000,00 
47. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за „Пројекат уградње СОС система“ у износу од 

600.000,00 
48. Дом „Ветерник“, Ветерник за „Куповина веш машине“ у износу од 900.000,00 
49. Установа за смештај и збрињавање старих лица, Геронтолошки центар Панчево, Панчево за 

„Достојанство трећег доба“ у износу од 900.000,00 
50. Геронтолошки центар Врбас, Врбас за „Безбедан корисник – наш корисник“ у износу од 1.000.000,00 
 

Пружаоцима услуга – удружењима грађана: 
 

1. Удружење „Сјајница“, Ириг за „Подршка отвореног срца – да нестане свака недоумица“ у износу од 
200.000,00 

2. Удружење „Алтруист“ , Жабаљ за „Деца која чекају“у износу 150.000,00 
3. „Снага породице“, Нови Сад за „Родитељски предах“ у износу од 200.000,00 
4. Удружење грађана „Сунце“ за церебралну и дечју парализу ЈБО, Нови Сад за „Моја десна рука“ у износу 

од 100.000,00 
5. „Млади за Ковиљ“, Ковиљ за „Добар савет злата вредан“ у износу 150.000,00 
6. „Центар за едукацију, социјални рад и одрживи развој“, Нови Сад за „Истакнуто образовање као обука 

за ментално здравље“ у износу од 200.000,00 
7. „Интеркултурални театар III/40“, Нови Сад за „Другачији па шта, Креатив 2“ у износу од 200.000,00 
8. „На пола пута“, Панчево за „Пружање услуге помоћ у кући за децу, младе и одрасле са интелектуалним 

тешкоћама, аутизмом и сродним стањима“ у износу од 200.000,00 
9. Удружење грађана „Бреза“, Апатин за „Едукација и израда керамичких сувенира у дневном боравку“ у 

износу од 190.000,00 
10. „Пријатељи Титела“, удружење за церебралну и дечју парализу, Тител за „Заједно можемо више“ у 

износу 200.000,00 
11. „Центар за развој савремених вештина“, Зрењанин за „Унапређење квалитета живота старих људи у 

Средњебанатском округу“ у износу од 150.000,00 
12. „Филиа пет“, Нова Пазова за „Подршка породици у кризи“ у износу од 200.000,00 
13. 2Удружење за помоћ МНРО града Сомбора“, Сомбор за „Шареница“ у износу од 150.000,00 
14. Удружење грађана „Заједница“, Сомбор за „Корак ка заједници“ у износу од 100.000,00 
15. Удружење слепих Сомбор, Сомбор за „Наше место 4“ у износу од 200.000,00 
16. Центар са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник за „Вилењачка школа за децу и 

родитеље“ у износу од 90.000,00 
17. УГ „Phralipe Novi Sad“, Нови Сад за „И деца имају права“ у износу од 100.000,00 
18. Омладина ЈАЗАС-а, Нови Сад за „Клуб за превенцију и подршку посебно угроженим популацијама од 

инфекције ХИВ-ом - Превентивни клуб“ у износу од 200.000,00 
19. Друштво „Распустилиште“, Нови Сад за „Терапија бојом, кроз облик боју и композицију“ у износу од 

200.000,00 
20. „Инклузивно креативно едукативни центар ИН“, Сремска Митровица за „Унапређење квалитета услуга“ 

у износу од 150.000,00 
21. „Удружење лечених од психозе“, Нови Сад за Ресоцијализација и социјална инклузија клуба лечених од 

психозе“ у износу 200.000,00 
22. Удружење „Сјај у оку“, Нови Бечеј за „Мала школа вртларства“ у износу од 200.000,00 
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23. Форум за едукацију, афирмацију и подршку грађанском друштву“, Нови Сад за „Игра ми је храна“ у 
износу од 130.000,00 

24. Удружење грађана за социјалну заштиту „Превент“, Нови Сад за „Превенција агресивног понашања код 
деце – водич за родитеље“ у износу од 80.000,00 

25. Фондација „Деци на дар“, Нови Сад за „Бесплатно психолошко саветовалиште за самохране родитеље 
и саветовалиште за децу“ у износу од 200.000,00 

26. „Кругови пријатељства“, Темерин за „Слободно кажи шта осећаш“ у износу од 200.000,00 
27. „Културно-етнолошки клуб ИСКОН“, Бач за „Унапређење рада Дневног боравка за лица са посебним 

потребама – И ми смо ту“ у износу од 200.000,00 
28. Удружење „Научите нас све“, Нови Сад за „Подршком до самосталног живота“ у износу од 200.000,00 
29. удружење мултипле склерозе „Мала Бачка“, Бачка Топола за „Вежбањем за лакше сутра“ у износу од 

100.000,00 
30. „Центар за развој, едукацију и промоцију ЦРЕП“, Нови Сад за „Развој услуга социјалне заштите које 

подржавају живот у заједници“ у износу од 160.000,00. 
 

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. 

 
 


