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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 удружењима грађана за област социјалне заштите и 
заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације 
пронаталитетне политике („Сл.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:129-401-166/2016 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 ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-

ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ 
ПОЛИТИКЕ У 2016. ГОДИНИ 

 
I 
 

На основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и 
заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације 
пронаталитетне политике у 2016. години Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију број:129-401-167/2016 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. 

 
 
Област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом 
 

1. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за „Обележавање Светског дана борбе против 
мултипле склерозе“ у износу од 200.000,00 

2. Удружење „Спорт за све“, Нови Сад за „Седећа одбојка за особе са инвалидитетом“ у износу од 
150.000,00 

3. Удружење „Сјајница“, Ириг за „Искра живота“ у износу од 50.000,00 
4. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Сунцокрет“, Зрењанин за „Камп 

инклузије – Чардак 2016“ у износу од 150.000,00 
5. Развојна иницијатива, Нови Сад за „Како и до посла лако“ у износу од 200.000,00 
6. Удружење дистофичара Јужнобачког округа, Нови Сад за „Физикална рехабилитација особа са 

мишићном дистофијом и другим неуромишићним обољењима“ у износу од 200.000,00 
7. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за „Програми 

животних вештина“ “ у износу од 200.000,00 
8. Социјално-хуманитарно удружење „Табита“, Нови Сад за „Бригом и образовањем до истих шанси“  у 

износу од 200.000,00 

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
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9. „МултиС“ удружење оболелих од мултиплесклерозе Јужнобачког округа са седиштем у Новом Саду, 
Нови Сад за „ Живетни квалитетно са МС-ом“ “ у износу од 200.000,00 

10. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за “Покрајинске спортске игре за особе са 
параплегијом и квадриплегијом 2016.“ “ у износу од 200.000,00 

11. Удружење  за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад, Нови Сад за „Да и наше слободно време 
буде креативно време“ “ у износу од 200.000,00 

12. Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа, Нови Кнежевац за „Живот је 
уметност“ “ у износу од 200.000,00 

13. Савез студената Универзитета у Новом Саду, Нови Сад за „Студентско саветовалиште“ “ у износу од 
200.000,00 

14. Хуманитарни центар „Сунцокрет“, Нови Бечеј за „Подршка је важна“ “ у износу од 198.000,00 
15. Асоцијација независних омладинских медија, Врбас за „Превенција едукацијом“ “ у износу од 

190.000,00 
16. Удружење лечених од психозе, Нови Сад за „Рехабилитација и ресоцијализација особа облелих од 

психозе“ “ у износу од 200.000,00 
17. „Сунцокрет“ Савез за церебралну и дечју парализу Војводине, Нови Сад за „Квиз – И ми знамо“  у 

износу од 100.000,00 
18. Удружење параплегичара и квадриплегичара Јужног Баната, Панчево за „Напиши ми – да те видим“ у 

износу од 100.000,00 
19. Креативни центар младих, Нови Сад за „ У корак са Европском унијом/јер ми то сигурно можемо“ у 

износу од 100.000,00 
20. Боксерски клуб „Војводина“, Нови Сад за „Спорт за све“ у износу од 195.000,00 
21. Из круга – Војводина, Нови Сад за Сервиси подршке за особе са инвалидитетом у АП Војводини“ “ у 

износу од 200.000,00 
22. Удружење за подршку особама са психофизичким сметњама „ЗаЈедно“ града Суботице, Суботица за 

„Библиотека играчака“ “ у износу од 200.000,00 
23. Удружење „Клуб жена Бело Блато“, Бело Блато за „Геронто домаћице!“ “ у износу од 167.000,00 

 
Област борачко-инвалидске заштите 
 

1. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за „Средства за рад Удружења 
ради реализације програмских активности удружења за 2016. годину“ у износу од 200.000,00 

2. Организација резервних војних старешина АП Војводине, Нови САд за „Остваривање програмских 
задатака организације резервних војних старешина у АПВ у 2016.“ у износу од 200.000,00 

3. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП војводине, Покрајински одбор, Нови Сад за 

„Неговање традиција Народноослободилачког рата 1941-1945.“ у износу од 200.000,00 

4. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад за „Психосоцијална рехабилитација 

ратних војних инвалида“ у износу од 200.000,00 

5. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума за „Психосоцијална рехабилитација ратних 

војних ветерана, ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца“ у износу од 200.000,00 

6. Инвалиди и ветерани ратова „Милош Обилић“, Нови Сад за „Обележавање 100 година битке на 
Кајмакчалану“ у износу од 100.000,00 

7. Удружење ветерана – ратних инвалида ратова од 1990. године града Сомбора, Сомбор за „ Санација 
објекта за одмор и рекреацију чланова Удружења и њихових породица“ “ у износу од 198.000,00 

8. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Нови Сад, Нови Сад за „ Непосредна подршка 

војним инвалидима и корисницима породичне инвалиднине“ “ у износу од 150.000,00 

9. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад за „Бањско климатски 
опоравак, пружање саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга ветеранима, војним 
инвалидима, цивилним инвалидима рата, члановима њихових породица и породиица палих бораца“ у 
износу од 200.000,00 

10. Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата, Нови Сад „ Бањско-климатско лечење – 

рехабилитација у Бањи Јунаковић, Апатин“ “ у износу од 50.000,00 

11. Ромкиње Војводине, Нови Бечеј за „Невидљиви“ у износу од 100.000,00 
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12. Центар за ратну трауму, Нови Сад за „ Психосоцијални програм подршке особама са искуством рата у 
Центру за ратну таруму“ “ у износу од 150.000,00 

13. Друштво за спорт и рекреацију ратних војних инвалида „Борац“, Нови Сад за „17. август - обележавање 
значајног датума у области борачко-инвалидске заштите међуопштинском спортском манифестацијом 
ратних војних инвалида“ у износу од 100.000,00 

14. удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад за „ ПОлагање венаца и одавање 

почасти погинулима у ратовима“ у износу од 200.000,00 

15. Удружење ратних војних инвалида општине Србобран, Србобран за „Традиционално такмичење у 
пецању XI куп чланова Удружења ратних војних инвалида и ППБ Покрајине Војводине и Републике 
Србије“ у износу од 200.000,00 

16. Удружење ратних војних инвалида општине Врбас, Врбас за „Унапређење просторно-техничких услова 

рада УРВИ Врбас“ у износу од 200.000,00 

17. Удружење бораца рата од 1990. године града Новог Сада, Нови Сад за „Семинар за обуку волонтера 

за помоћ саборцима – војним инвалидима и породицама палих бораца, члановима удружења“ у износу 
од 152.000,00 

18. Српски ратни ветерани Кикинда, Кикинда за „ Ликовна терапија“ у износу од 200.000,00 

 

Област друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике 
 

1. Међународни центар књижевности за децу „Змајеве дечје игре“, Нови Сад за „59. јунски програми 
Змајевих дечјих игара - Здравствене, еколошке и едукативне дечије креативне радионице“ у износу од 
100.000,00 

2. Друштво „Распустилиште“, Нови Сад за „Сунце у очима – ликовна уметност и култура спорта“ износу од 
100.000,00 

3. Удружење“Проактивна омладина Ковиља“, Ковиљ за „Поштујем те, чувам те, значиш ми – права и 
обавезе деце“ у износу од 100.000,00 

4. пријатељи деце Војводине, Нови Сад за „Матерња мелодија и образовање“ у износу од 100.000,00 
5. Друштво за Евро-интеграционе програме ЕИП, Србобран за „ Клинцијада – наставак“ у износу од 

50.000,00 
6. Центар за рад са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник за „Тата и ја –чаролија“  у износу 

од 50.000,00 
7. Отворена војвођанска иницијатива, Нови Сад за „Негативни наталитетни тренд и како га спречити – 

наставак“ у износу од 100.000,00 
8. Удружење за афирмацију младих талената „Фестивал Омладина“, Суботица за „ Летњи камп – 

подстицај стваралаштва деце са посебним потребама у области друштвене бриге о деци“ у износу од 
100.000,00 

9. Новосадска женска иницијатива, Нови Сад за „Репродуктивни квалитет, здрав наталитет“ у износу од 
50.000,00 

10. Удружење „Омладински центар Војводине“, Нови Сад за „Едукација адолесцената о значају 
репродуктивног здравља“ у износу од 100.000,00 

11. Удружење“Новосадски центар“, Нови Сад за „Промоција популационе политике“ у износу од 
100.000,00 

12. Удружење“Село у срцу“, Силбаш за „Вез и ткање из наше маште“ у износу од 50.000,00 
 

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. 

 
 


