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На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр. 53/14 и 54/14–
исправка), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14–други пропис), и Решења о покретању поступка јавног
конкурса број:129-401-528/2015 од 9. марта 2015. године, а у вези са чланом 13. став 1.
тачка 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС” бр. 107/05, 72/09 – други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), чланoм 38. Закона о
удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11 – други закон) и Одлуком о
доношењу Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама
за његово спровођење („Службени лист АПВ”, број 3/05), Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и демографију расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКОИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2015. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у
складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2015. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2015. годину, доделиће средства за финансирање
програма од јавног интереса или за обезбеђење недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана у области
здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачкоинвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне
политике у укупном износу од 18.000.000,00 динара
Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се по поступку и
критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријумима за доделу средстава
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)
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31. децембра
2015. године.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
додељује средства по овом конкурсу за финансирање програма од јавног интереса или
за обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање програма и програмских
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активности и неопходних функционалних расхода које реализују 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 укупном износу од 18.000.000,00 динара од чега:
-за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом у износу од
10.000.000,00 динара;
-за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у износу
од 1.000.000,00 динара;
-за област борачко-инвалидске заштите у износу од 5.000.000,00 динара;
-за област здравствене заштите у износу од 2.000.000,00 динара.
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана у регистар код
надлежног органа за програмe који се реализују на територији Аутономне покрајине
Војводине.
На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни корисници буџета
Аутономне покрајине Војводине, привредни субјекти и други корисници чије је
финансирање уређено актима које доноси или на њих даје сагласност Скупштина
Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку искључиво на обрасцу
пријаве која се може преузети на интернет страници Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, канцеларија број 47 (телефон 487-4400).
Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација: фотокопија потврде о
регистрацији код надлежног органа, фотокопија потврде о пореском
идентификационом броју, фотокопија ОП образаца (оверени потписи лица овлашћених
за заступање) и фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се
циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику
и демографију, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на
Писарници покрајинских органа управе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису поднете од овлашћених
лица, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у дневном листу
„Данас”.
ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Поступак јавног конкурса спроводe Комисије образоване за област у којој се
реализује програм и то: Комисија за област социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом и борачко-инвалидске заштите и Комисија за област здравствене
заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике, које
образује покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
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Комисије врше процену и вредновање програма удружења грађана применом следећих
критеријума доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама програма за област у којој се реализује програм (укупно
највише до 30 бодова):
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и повезаности циљева и
активности, дужина трајања програма (до 10 бодова);
- број директних корисника програма (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до 10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма – допринос степену
унапређивања стања у области у којој се програм спроводи (укупно највише до
40 бодова по области за коју је пријава поднета):
- за област здравствене заштите: допринос развоју здравствене заштите и
допринос заштити здравља, превенцији, лечењу и рехабилитацији, подизању
квалитета здравствене заштите, промоцији и популаризацији здравих стилова
живота;
- за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом: допринос
заштити и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја,
рехабилитацији, социјализацији и превенцији искључености лица са
инвалидитетом, лица у стању социјалне потребе и лица којима је потребна
посебна друштвена подршка;
- за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити и унапређивању
социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији
чланова удружења бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, чланова
породица палих бораца и умрлих ратних војних инвалида, обележавању
значајних датума;
- за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике:
допринос заштити деце, унапређивању дечјег стваралаштва, побољшању услова
за задовољење основних потреба деце и бригу о породици, подстицању рађања
деце и унапређивању демографског развоја и популационе политике.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и
постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише до 30
бодова):
-процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним
активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се
јавни конкурс односи (до 10 бодова);
-степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до
10 бодова).
Применом наведених критеријума Комисије сачињавају Прелиминарну листу
вредновања и рангирања пријава удружења грађана на јавни конкурс за област у којој
се реализује програм у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Прелиминарне листе вредновања и рангирања пријава објављују
се на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију и учесници јавног конкурса имају право приговора и увида у поднете
пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана њиховог објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса доноси Комисија према области за коју је
образована у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима удружења грађана, комисија
сачињава Предлог листе вредновања и рангирања пријава удружења грађана на јавни
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конкурс, која се објављује на интернет страници Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију.
О додели средстава и висини средстава одлучује решењем које је коначно
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију у складу с
ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине у року од 30 дана од
дана објављивања Предлога листе вредновања и рангирања пријава удружења грађана
на јавни конкурс на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију .
Решење о додели средстава објављује се на интернет страници Покрајинског
секретаријата
за
здравство,
социјалну
политику
и
демографију
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Контакт особa за додатне информације: Андреја Стајшић, телефон 021/4874400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs
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