
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију  
и равноправност полова 
 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4624  Ф: +381 21 456 587 
pssp@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 139-401-5976/2019-01-07 
 

     ДАТУМ: 3. децембар 2019. године 

 
 

Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у 

области социјалне заштите у 2019. години Покрајинског секретаријата за социјалну политику,  

демографију и равноправност полова  број: 139-401-5976/2019-01-01 од 23. октобра 2019. 

године, објављен у „Службеном листу АПВ“, број 45/2019, дневном листу „Дневник“ од 23. 

октобра 2019. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата  за социјалну 

политику,  демографију и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs 

 

Одлуком о поступку и критеријумима за доделу средстава  Покрајинског  секретаријата за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова  за реализацију програма унапређења 

социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години број 139-401-677/2019 

(„Сл.лист АПВ“ 11/19 и 44/19) утврђен је поступак и критеријуми за доделу средстава из буџета 

Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за 

социјалну политику , демографију и равноправност полова  

 

Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова, на основу члана 10. Одлуке о 

поступку и критеријумима за доделу срeдстава Покрајинског секретаријата за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне 
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сачинила је предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава на конкурс по тачки 1 – 

установе  социјалне заштите за смештај корисника на територији Аутономне покрајине 

Војводине, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине 

Листа вредновања, тачка 1 –  

установе социјалне заштите за смештај корисника на територији Аутономне покрајине 

Војводине, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине 

Ред. 
број 

Назив корисника срестава Место Назив пројекта Бодови 

1 Геронтолошки центар, 
социјално-здравствена 
установа за збрињавање 
одраслих лица Суботица 

Суботица Уређење дворишта РЈ "Дом 
Дудова шума" и усклађивање са 
мерама предвиђеним планом 
заштите од пожара 

75 

http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/
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2 Дом за децу ометену у 
развоју "Колевка" 

Суботица Унапређење рада Дома за децу 
ометену у развоју "Колевка" кроз 
замену бојлера за топлу воду за 
потребе корисника 

68 

3 Дом за децу ометену у 
развоју "Колевка" 

Суботица Доградња и имплементација 
софтверске апликације 
Јединствени информациони 
систем установа социјалне 
заштите ЈИСУСЗ - Надоградња 
писарнице ЈИСУСЗ због примене 
електронског потписа, печата, 
временског жига за улазну и 
излазну документацију 

83 

4 Дом за децу ометену у 
развоју "Колевка" 

Суботица Унапређење рада Дома за децу 
ометену у развоју "Колевка" кроз 
набавку душека за потребе 
корисника 

83 

5 Дом за децу ометену у 
развоју "Колевка" 

Суботица Унапређење рада Дома за децу 
ометену у развоју "Колевка" кроз 
набавку минибуса за потребе 
корисника 

68 

6 Дом за ЛОМР "Срце у 
јабуци" 

Јабука Надоградња инфрмационог 
софтвера за кадрове и плате 

83 

7 Дом за ЛОМР "Срце у 
јабуци" 

Јабука Надоградња инфрмационог 
софтвера електронске писарнице 

83 

8 Дом за ЛОМР "Срце у 
јабуци" 

Јабука Кречење павиљона 73 

9 Дом за ЛОМР "Срце у 
јабуци" 

Јабука Замена кровног покривача на 
кухињи и трпезарији 

83 

10 Дом за ЛОМР "Срце у 
јабуци" 

Јабука Опрема за вешерај 70 

11 Дом за старе и 
пензионере Апатин  

Апатин Купатила без препрека 83 

12 Дом за старе и 
пензионере Апатин  

Апатин Надоградња писарнице ЈИСУСЗ 83 

13 Дом за старе и 
пензионере Апатин  

Апатин Пројектна документација за 
реконструкцију објекта 

73 

14 Геронтолошки центар 
"Бечеј" 

Бечеј Уградња лифта - хидраулична 
платформа  

72 

15 Геронтолошки центар 
"Бечеј" 

Бечеј Набавка опреме за кухињу 72 

16 Геронтолошки центар 
"Бечеј" 

Бечеј Набавка новог доставног возила за 
разношење хране у народној 
кухињи и абонентима 

72 

17 Установа за смештај и 
збрињавање старих лица 
Геронтолошки центар 
Панчево 

Панчево Набавка опреме за вешерај - 
Хигијена на првом месту 

68 

18 Установа за смештај и 
збрињавање старих лица 
Геронтолошки центар 
Панчево 

Панчево Уградња нових расхладних 
комора кухиње за безбедан и 
здрав оброк корисника 
Геронтолошког центра Панчево 

73 
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19 Установа за смештај и 
збрињавање старих лица 
Геронтолошки центар 
Панчево 

Панчево Климатизовање заједничких 
просторија за пријатнији боравак 
корисника Геронтолошког центра 
Панчево 

85 

20 Установа за смештај и 
збрињавање старих лица 
Геронтолошки центар 
Панчево 

Панчево Надоградња софтверске 
апликације ЈИСУСЗ 

77 

21 Геронтолошки центар 
Нови Сад 

Нови Сад Радови на санацији санитарних 
чвороваи , реконструкција 
кухиње, трпезарије  равних 
кровова и пратећих просторија у 
згради Дворца и старој згради 
Дома Футог 

62 

22 Дом "Ветерник" Ветерник Набавка и инсталирање Модула 
кадрови и Модула плате/зараде 

83 

23 Дом "Ветерник" Ветерник Набавка путничког аутомобила 77 

24 Дом за старе и 
пензионере Кула 

Кула Подизање квалитета живота 
корисника - Замена улазних врата 

88 

25 Дом за старе и 
пензионере Кула 

Кула Побољшање квалитета услуге за 
кориснике - опрема за вешерај 

73 

26 Дом за старе и 
пензионере Кула 

Кула централна клима за систем 
грејања и хлађења објекта у 
Руском Крстуру 

72 

27 Дом за старе и 
пензионере Кула 

Кула Надоградња писарнице ЈИСУСЗ 83 

28 Дом за лица ометена у 
менталном развоју 
"Отхон" 

Стара Моравица Надоградња писарнице ЈИСУСЗ 84 

29 Дом за лица ометена у 
менталном развоју 
"Отхон" 

Стара Моравица Побољшање услуге социјалне 
заштите 

70 

30 Установа за децу и 
омладину СОС Дечје село 
"Др Милорад Павловић" 

Сремска 
Каменица 

За квалитетнији живот у кућицама 
-  замена ПВЦ столарије 

64 

31 Установа за децу и 
омладину СОС Дечје село 
"Др Милорад Павловић" 

Сремска 
Каменица 

Унапређење рада електронске 
писарнице 

73 

32 Установа за децу и 
омладину СОС Дечје село 
"Др Милорад Павловић" 

Сремска 
Каменица 

Побољшање услова рада у кухињи 82 

33 Геронтолошки центар 
"Сомбор" 

Сомбор Поправка намештаја у обе радне 
јединице Геронтолошког центра 
Сомбор 

73 

34 Геронтолошки центар 
"Сомбор" 

Сомбор Имплементација софтверске 
апликације 

77 

35 Геронтолошки центар 
Кањижа 

Кањижа Израда пројектне документације 
за комплтну реконструкцију и 
доградњу објеката Геронтолошког 
центра Кањижа 

69 
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36 Геронтолошки центар 
Кањижа 

Кањижа Проширење софтверске 
апликације 

84 

37 Геронтолошки центар 
"Срем" Рума 

Рума Замена ограде око објекта 71 

38 Геронтолошки центар 
"Срем" Рума 

Рума Болнички електрични кревети 68 

39 Геронтолошки центар 
"Срем" Рума 

Рума Надградња софтвера ЈИСУСЗ 
модулом кадрови и зараде 

82 

40 Дом за старе и 
пензионере Мол 

Мол Удобан смештај корисника 81 

41 Дом за старе и 
пензионере Мол 

Мол Надоградња информационог 
система у Дому 

83 

42 Дом за старе и 
пензионере Мол 

Мол Пројектна документација за 
адекватан смештај за све 
кориснике 

69 

43 Дом за децу и омладину 
без родитељског старања 
"Споменак" 

Панчево Унапређење квалитета пословања 
развојем информационе 
технологије 3 

78 

44 Дом за децу и омладину 
без родитељског старања 
"Споменак" 

Панчево Уредимо простор - утоплимо дечје 
собе 

84 

45 Дом за децу и омладину 
без родитељског старања 
"Споменак" 

Панчево Уредимо простор - повећајмо 
квалиет услуга 

72 

46 Дом за смештај душевно 
оболелих лица "Свети 
Василије острошки 
чудотворац" 

Нови Бечеј Увођење и имплементација 
система управљања квалитетом 
здравствене неге корисника 

81 

47 Дом за смештај душевно 
оболелих лица "Свети 
Василије острошки 
чудотворац" 

Нови Бечеј Надоградња јединственог 
информационог система установа 
социјалне заштите финансијским 
модулима 

79 

48 Геронтолошки центар 
Вршац 

Вршац Санација дела санитарних чворова 
(купатила) - 2. фаза 

83 

49 Геронтолошки центар 
Вршац 

Вршац Чистоћа је пола здравља 72 

50 Геронтолошки центар 
Вршац 

Вршац Имплементација софтверске 
апликације  

84 

51 Геронтолошки центар 
Вршац 

Вршац Замена и уградња улазних врата и 
кровних прозора ради енергетске 
ефикасности и спречавања 
проширења влаге 

73 

52 Дом за душевно оболела 
лица "1.октобар" 

Стари Лец Топловод 71 

53 Дом за душевно оболела 
лица "1.октобар" 

Стари Лец Оптички кабел 81 

54 Дом за душевно оболела 
лица "1.октобар" 

Стари Лец Систем грејања топле воде у 
објекзу број 7 

80 
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55 Дом за душевно оболела 
лица "1.октобар" 

Стари Лец Израда пројектне документације 
партерног уређења са 
пречистачем отпадних вода 

80 

56 Дом за душевно оболела 
лица "1.октобар" 

Стари Лец Кречење и фарбање жуте зграде 78 

57 Дом за душевно оболела 
лица "1.октобар" 

Стари Лец Надоградња софтверске 
апликације ЈИСУСЗ 

78 

58 Дом за душевно оболела 
лица "Чуруг" 

Чуруг Израда пројектно  техничке  
документације за реконструкцију, 
доградњу и изградњу објекaта у 
склопу комплекса дома за 
душевно оболела лица 

75 

59 Дом за душевно оболела 
лица "Чуруг" 

Чуруг Отклањање недостатака по 
записнику инспектора 
противпожарне заштите 

78 

60 Дом за душевно оболела 
лица "Чуруг" 

Чуруг Постављање монтажно 
демонтажне надстрешнице за 
сушење веша са оградом 

72 

61 Дом за душевно оболела 
лица "Чуруг" 

Чуруг Надоградња софтвера ЈИСУСЗ 
набавком нових апликација 

84 

62 Геронтолошки центар 
Кикинда 

Кикинда Сигурнији боравак корисника у 
Дому 

83 

63 Геронтолошки центар 
Кикинда 

Кикинда Прихватилиште за одрасла и 
остарела лица адаптација и 
санација Старог дома ученика у 
Кикинди 

76 

64 Геронтолошки центар 
Кикинда 

Кикинда Софтверска апликација  - модул 
кадрови и модул плате/зараде 

83 

65 Геронтолошки центар 
Бачка Паланка 

Бачка Паланка Надоградња јединственог 
информационог система установа 
социјалне заштите - модул 
писарница 

73 

66 Геронтолошки центар 
Бачка Паланка 

Бачка Паланка Набавка опреме 70 

67 Геронтолошки центар 
Бачка Паланка 

Бачка Паланка Израда акта опроцени ризика у 
заштити лица, имовине и 
пословања 

88 

68 Геронтолошки центар 
"Врбас" 

Врбас Надоградња ЈИСУСЗ модула - 
кадрови, зараде, финансије 

78 

69 Геронтолошки центар 
"Врбас" 

Врбас Дневне услуге у заједници - развој 
услуге прихватилишта у 
Геронтолошком центру Врбас 

85 

70 Дом за децу и омладину 
"Вера Радивојевић" Бела 
Црква 

Бела Црква Радови на с на санацији 
просторија у управној згради  

73 

71 Дом за децу и омладину 
"Вера Радивојевић" Бела 
Црква 

Бела Црква Надоградња јединственог 
нформационог систем установа 
социјалне заштите финансијским 
модулима 

79 
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72 Дом за децу и омладину 
"Вера Радивојевић" Бела 
Црква 

Бела Црква Опремање домске кухиње и 
дневних соба 

80 

73 Геронтолошки центар 
Зрењанин 

Зрењанин Надоградња модула ЈИСУСЗ 
модул кадрови/зараде 

83 

74 Геронтолошки центар 
Зрењанин 

Зрењанин Реконструкција кухиње у А објекту 63 

75 Дом за лица са 
оштећеним видом 
"Збрињавање" 

Панчево Лакше се крећемо 72 

76 Дом за лица са 
оштећеним видом 
"Збрињавање" 

Панчево За веће задовољство 84 

77 Дом за лица са 
оштећеним видом 
"Збрињавање" 

Панчево Ништа није вредније од здравља 73 

78 Геронтолошки центар 
Бачка Паланка 

Бачка Паланка Набавка уређаја за карбофит 
терапију 

77 

79 Установа за смештај и 
збрињавање старих лица 
Геронтолошки центар 
Панчево 

Панчево Реконструкција кревета на 
одељењу за зависне и непокретне 
кориснике -2. фаза 

90 

80 Дом за децу ометену у 
развоју "Колевка" 

Суботица Унапређење рада Дома за децу 
ометену у развоју "Колевка" 2019 

83 

81 Геронтолошки центар 
Нови Сад 

Нови Сад Подршка тешко покретним и 
непокретним особама - услуга 
превоза у санитетском возилу уз 
пратњу 

86 

82 Дом за децу и омладину 
"Мирослав Антић Мика" 

Сомбор Развој отних вештина код деце и 
младих 

84 

83 Дом за лица ометена у 
менталном развоју 
"Отхон" 

Стара Моравица Бољи живот 2 81 

84 Установа за децу и 
омладину СОС Дечје село 
"Др Милорад Павловић" 

Сремска 
Каменица 

Породични сарадник - Дечије село 78 

85 Установа за децу и 
омладину СОС Дечје село 
"Др Милорад Павловић" 

Сремска 
Каменица 

Становање уз подршку 
*самосталан живот за све 

78 

86 Геронтолошки центар 
"Сомбор" 

Сомбор Активности клубова са дневним 
боравком 

83 

87 Дом за старе и 
пензионере Мол 

Мол Проширење обима услуге помоћи 
у кући 

84 

88 Геронтолошки центар 
Бачка Паланка 

Бачка Паланка Продужимо боравак старих лица у 
породици 

79 

89 Геронтолошки центар 
"Врбас" 

Врбас Више руку дело краси 78 
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90 Дом за децу и омладину 
"Вера Радивојевић" Бела 
Црква 

Бела Црква Програм ангажовања шефа 
рачуноводства за рад на 
укњучивању инидректног 
буџетског корисника у систем за 
извршење буџета 

85 

91 Геронтолошки центар 
Зрењанин 

Зрењанин Кроз свет маште са луткама 85 

92 Дом "Ветерник" Ветерник Тако смо сигурнији 80 

93 Дом за смештај душевно 
оболелих лица "Свети 
Василије острошки 
чудотворац" 

Нови Бечеј Унапређење услуге Становање уз 
подршку 

73 

 

На основу члана 10. став 4. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава 

средстава  Покрајинског  секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова  за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 

Војводини у 2019. години Предлог листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс 

објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата социјалну политику, демографију 

и равноправност полова  и доставља покрајинском секретаријату за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова  ради одлучивања о додели и висини средстава.  

На основу члана 11.  Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава средстава  

Покрајинског  секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова  за 

реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. 

години), решењем које је коначно, покрајински секретар социјалну политику, демографију и 

равноправност полова, у с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине, 

одлучује о додели средстава и висини средстава, у року од 15 дана од дана објављивања 

предлога листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс на интернет страници 

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.  

 

 

Комисија за спровођење поступка  

јавног конкурса 

 


