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На основу члана 3. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
7/16), Градска управа за социјалну и дечију заштиту
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ, КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАД НОВИ САД, ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за финансирање или
суфинансирање програма удружења грађана у области
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад,
за 2017. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), а који
доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу
постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у
постојећем систему социјалне заштите.
II. Средства за финансирање или суфинансирање програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, број 80/16), у укупном износу од
50.000.000,00 динара, и то за:
1. Програме који су од посебног интереса за Град Нови
Сад којима удружења грађана обазбеђују висок степен социјалне бриге о својим члановима, а реализују
их удружења слепих, слбовидих и глувих особа, особа
оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне
и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално
недовољно развијених особа, особа оболелих од
аутизма и дауновог синдрома, особа оболелих од
шећерне болести, особа са трансплантираним органима, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида
рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида, у укупном износу од
25.000.000,00 динара, и

примерак 20,00 динара

2. Програме удружења који имају за циљ унапређење
положаја породице и деце, особа са инвалидитетом
и особа оболелих од тешких хроничних болести и
чланова њихових породица, старих лица, бoраца и
ратних ветерана, лечних зависника, особа лечених
од психоза и оболелих од ХИВ-а, интеграцију Рома
и сензибилизацију јавности, послодаваца и
потенцијалних донатора за проблеме наведених
социјалних група, у укупном износу од 25.000.000,00
динара, обезбеђивањем:
- дневних услуга у заједници (дневни боравци,
клубови, помоћ у кући...), у укупном износу од
10.000.000,00 динара,
- услуга подршке за самосталан живот ( персонална
асистенција, превоз...), у укупном износу од
6.000.000,00 динара,
- саветодавно-терапијских и социјално-едукативних
услуга (заштита деце од злостављања, занемаривања и трговине људима, саветовалишта за
оболеле од тешких хроничних болести, посттрауматског синдрома, СОС телефон...), у укупном
износу од 1.000.000,00 динара,
- услуга подршке ромској деци у образовном систему
(подршка деци у савладавању школског градива
ради завршавања основне и средње школе,
припрема деце за упис у средњу школу и на факултет...), у укупном износу од 3.000.000,00 динара,
- рехабилитације и климатског опоравка (за децу и
младе са сметњама у развоју, за одрасла и стара
лица са тешкоћама,...), у укупном износу од
4.000.000,00 динара
- других услуга социјалне заштите (које подржавају
боравак корисника у породици и непосредном
окружењу, услуга за побољшање информисања
грађана, услуга за спровођење активности Акционог плана приступачности Града Новог Сада...),
у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о
удружењима („Службани гласник РС“, бр. 51/09 и
99/11 – др. закон),
- чије је седиште на територији Града Новог Сада,
- чији су циљеви и задаци у Статуту из области
социјалне заштите,
- чије је програм садржински из области социјалне
заштите,
- које је директно одговорно за припрему и
реализацију програма,
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- које има капацитете у погледу људских,
материјалних и техничких ресурса за реализацију
програмских активности,
- чији корисници програмских активности имају
пребивалиште на територији Града Новог Сада,
- које располаже потребним лиценцама, уколико је
за одређену услугу иста предвиђена.
Учеснику на Јавном конкурсу може бити одобрено
финансирање највише два програма у оквиру овог конкурса.
IV. Критеријуми за оцену пријављених програма:
1. за програме удружења грађана из тачке II. подтачка
1. овог конкруса су:
- број чланова удружења,
- сврха, циљ и индикатори праћења реализације
програма,
- просторна и техничка опремљеност удружења,
- број и квалификације стручних лица која су ангажована на програму,

27. фебруар 2017.

које нису у складу са конкурсном документацијом, неће се
разматрати.
VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси следећу
документацију:
- фотокопију решења о упису удружења у регистар,
- фотокопију Статута,
- фотокопију лиценце (уколико је потребно да је
поседује за активности у програму),
- фотокопију споразума о партнерству (уколико је
потребна за програмске активности),
- оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује),
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.
Конкурсна документација се на враћа.
VII.Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној
коверти, у Писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком: „ЗА КОНКУРС – НЕ
ОТВАРАТИ“ и називом удружења.

- усклађеност предвиђеног буџета и активности
програма,

Пријава треба да садржи: прописно попуњен образац
са Анексом бр. 1 и 2, компакт диск са обрасцем и Анексом бр. 1 и 2, као и документацију из тачке IV. овог конкурса.

- суфинансирање програма из других извора и
одрживост програма,

VIII. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 10. фебруар 2017.
године.

- законитост и ефикасност коришћених средстава
из буџета Града Новог Сада у претходне три године,

IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма којима се обезбеђују
посебни облици социјалне заштите (у даљем тексту:
Комисија), коју образује и именује Градоначелник Града
Новог Сада.

- партиципација чланова и корисника у реализацији
програма (чланарина)
2. за програме удружења грађана из тачке II. подтачка
2. овог конкруса су:
- број корисника које обухвата програм,
- сврха, циљ и индикатори праћења реализације
програма,
- просторна и техничка опремљеност удружења,
- број и квалификације стручних лица која су ангажована на програму,
- усклађеност предвиђеног буџета и активности
програма,
- суфинансирање програма из других извора и
одрживост програма,
- законитост и ефикасност коришћених средстава
из буџета Града Новог Сада у претходне три године,
- препоруке и споразуми из претходних година (до
три године уназад),
- партиципација корисника у реализацији програма
- услуге.
V. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може
се преузети на Званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за
социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина
бр. 2, канцеларија 46, II спрат.
Образац пријаве, као и Анекс бр. 1 и 2, попуњава се на
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на прописаном обрасцу.
Пријаве које нису попуњене у складу са ставом 2. ове
тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом,

X. Комисија из тачкe IX. утврђује Предлог листе програма од интереса за Град Нови Сад у социјалној заштити,
за 2017. годину (у даљем тексту: Предлог листе), и објављује
га на званичној интернет презентацији Града Новог Сада
(www.novisad.rs).
Учесници Јавног конкурса, у року од три радна дана од
дана објављивања Предлога листе имају право приговора,
као и да изврше увид у поднете пријаве на Јавни конкурс.
Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана
од дана истека рока за подношење приговора и одлука
Комисије је коначна.
XI. Комисија у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на Јавни конкурс, доставља Градској
управи за социјалну и дечију заштиту Извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса.
Пре достављања извештаја, Комисија може да предложи учеснику Јавног конкурса да изврши одређене измене
програма, у погледу активности и трошкова његове
реализације.
XII.Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-5-59/2017
24.01.2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Вера Гркавац, с.р.

27. фебруар 2017.
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Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику

Број 10 – Страна 193.

- назив пројекта,

(преглед појединачних материјалних и нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других
извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
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 27. фебруара до 7. марта 2017. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор
за пронаталитетну популациону политику.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава
за рад учесника конкурса.
XIII. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику може учеснику Јавног конкурса предложити да
изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета
пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Градски одбор за пронаталитетну популациону политику има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет
пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.
XIV. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока
из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката,
применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој
се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реализовали у години која претходи години у којој се
расписује јавни конкурс.

- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план

Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
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На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Градски
одбор за пронаталитетну популациону политику расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2017. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 80/16), у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
III. Пројекти пронаталитетне популационе политике који
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2017.
години су:
1) пројекти едукације младих о репродуктивном
здрављу
Пројекти едукација младих имају за циљ усвајање здравих стилова живота, очување здравља и правилан развој
младих путем изградње позитивних ставова према породици и рађању, њихово информисање о променама које
се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном
сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља,
као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексуално понашање.
2) пројекти заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ
унапређење репродуктивног здравља како би се свакој
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши
могући степен здравствене заштите.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште
на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
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Одлуку о приговору доноси Градски одбор за пронаталитетну популациону политику у року од 15 дана од дана
његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.
XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику, у року од седам дана од дана доношења одлуке о
приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада
предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију
се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са
износом средстава за реализацију сваког појединачног
пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће
се објавити на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).

27. фебруар 2017.

XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику писаним путем ће обавестити учеснике Јавног
конкурса који нису остварили право на средства из буџета
Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за пронаталитетну
популациону политику
Број: XII-51-18/2017
20. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Вук Секулић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
144

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма
удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за
Град Нови Сад, за 2017. годину
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Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику
145

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2017. годину
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

