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ГРАД НОВИ САД

Градска управа за здравство

—
На основу члана 8. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства („Службе-
ни лист Града Новог Сада“, број 51/09), Градска управа 
за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ 
ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ 

ЗА 2010. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката у об-
ласти јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести за 2010. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину („Службени лист Града Но-
вог Сада“, бр. 54/09 и 29/10), у укупном износу од 
94.350,00 динара.

III. Пројекти у области јавног здравља којима се до-
приноси промоцији здравља и превенцији болести који 
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2010. 
години су:

- пројекти организовања здравствених кампања

Пројекти организовања здравствених кампања су 
пројекти који имају за циљ да се путем организовања 
кампања грађани Града Новог Сада едукују и информи-
шу о значајним питањима и могућностима унапређења 
здравља и контроле болести.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају органи-
зације и удружења чије је седиште на територији Града 
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промо-
цији здравља и превенцији болести.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са ин-
тернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs)  
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног кон-
курса подноси:

1.  доказ о упису у одговарајући регистар,

2.  статут учесника конкурса са означеним циљеви-
ма ради којих је основан,

3.  пројекат који мора да садржи:
-  назив пројекта,
-  назив, седиште, матични број и порески иденти-

фикациони број учесника конкурса,
-  циљ пројекта,
-  опис пројекта (значај пројекта, место, време и на-

чин реализације и очекивани резултати пројекта),
-  рок за реализацију пројекта,
-  финансијски план пројекта (преглед појединачних 

активности које се предвиђају пројектом са изно-
сом средстава неопходних за реализацију тих ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора), и

-  податке о одговорној особи за реализацију про-
јекта и ангажовање средстава.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 29. но-
вембра до 7. децембра 2010. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
послате факсом или електронском поштом, као и прија-
ве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица и које нису у складу са конкурсном документа-
цијом неће се разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-77/2010
23. новембар 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Мр сц. мед Мила Уверић-Радовић, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
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