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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА 
РОМА У 2013. ГОДИНИ 
 
На основу члана 18. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“ број 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 7. Закона о буџету 
Републике Србије за 2013. годину (Службени гласник РС 114/12) и Стратегије за 
унапређење положаја Рома („Службени гласник РС“ број 27/09), Министарство здравља 
Републике Србије 
упућује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802-
08 „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИШТВА“ 
ПРОЈЕКАТ 01 „СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ РОМА“ 

 
заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања 
учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома. 

 
1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
 
Циљ Јавног позива унапређење здравља Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог 
плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома. 
 
На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, 
почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу 
њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са 
реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је 
коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и 
невладине организације за припрему предлога пројеката. 
 
2. ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА 
 
Основ за дефинисање приоритета седмог конкурса је Стратегија за унапређење положаја 
Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних 
пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације. 
 
Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте: 
 



Приоритетне области компоненте А су: 

 имунизација 
 здравље деце 
 антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета  
 превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења 

(ХНО)  
 превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести  
 превенција болести зависности  
 репродуктивно и сексуално здравље  
 стоматолошка здравствена заштита радно активног ромског становништваод 19-65 

година 
 заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се 

заштитити 
 сензибилизација здравствених радника ради унапређења здравља Рома. 

 
Приоритетне области компоненте Б су: 

 процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима 
 стварање безбедног окружења 

 
Компонента А 
 
1. Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању 
циља:  
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство. 
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту 
 
Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за 
јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са Удружењима грађана, локалном 
самоуправом  и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.  
 
Компонента Б 
 
2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: 
Унапређење услова животног окружења у ромској заједници. 
 
Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се 
спроводити у партнерству са Удружењима грађана и локалном самоуправом који ће се  
бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим 
утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити: 

 препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења 
заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима, 



 предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама  

 
3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 
 
Ко може да конкурише за компоненту А? 
 
У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља и заводи/институти 
за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са Удружењима грађана и 
локалном самоуправом. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори 
могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација 
здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; 
стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година). 
 
Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома - сакупљача 
секундарних сировина. 
 
У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно 
здравље у сарадњи са минимум једним Удружењем грађана и локалном самоуправом.  
 
Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа? 
 
Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једним Удружењем 
грађана и локалном самоуправом има право да пријави један или више пројеката, за 
различите приоритетне области. 
 
Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове: 

1. Здравствена установа мора да буде из Плана мреже здравствених установа 
Републике Србије 

2. Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, 
претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се 
спроводи  

3. Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме 
јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области  

4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења 
пројекта  

5. Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и 
финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег 
финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава 
буџета  

6. Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора 
као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју 
пријављује пројекат 

 



Колико пројеката може да пријави једна општина?  
 
Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома 
здравља. 
 
4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 
 
Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно 
видљива сарадња између установе и Удружења грађана и локалне самоуправе. На њихов 
рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним 
активностима део средстава пребаце на рачун удружења грађана у складу са Споразумом 
о партнерству. 
 
5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ 
 
Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и 
Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Изабраном пројекту ће 
бити додељено максимално по 300.000 динара.  
 
По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка 
пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који 
се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре). 
 
6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 
Трајање пројеката за компоненту А и Б је шест месеци. 
 
7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ 
 
Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем М3 
формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се 
достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у 
електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у 
једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о партнерству здравствене 
установе и Удружења грађана и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене 
установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене 
установе, Удружења грађана и локалне самоуправе. 

Образац М2 
 

Образац М3 

 
8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
Рок за подношење пријава по овом позиву је 15 дана од дана објављивања на интернет 



страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs. 
 
Попуњени образац М-3 са комплетном документацијом доставити путем поште, као 
препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА” и 
послати на адресу: 
 
Mинистарство здравља, 
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, 
Омладинских бригада 1, 
11070 Нови Београд 
2. спрат, канцеларија 163, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.  
 
Контакт особе у Министарству здравља су: 
др Владан Јаковљевић,  е-mаil: vladan.jakovljevic@zdravlje.gov.rs, 
Филип Лукиновић, е-mаil: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и 
Драган Ђорђевић, е-mаil: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs 
 
 
9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА 
 
Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за 
финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од петнаест дана по истеку рока 
за пријаву пројеката. 
 
Број : 401-00-273/2013-07 
У Београду, 30. јануара 2013. године 
 
МИНИСТАР 
проф. др Славица Ђукић Дејановић
Штампај страницу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Са подацима од: 07.02.2013. 

 
 
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (Сл. гласник РС број 114/12), 
Раздео 25 - Министарство здравља, Глава 25.3-Буџетски фонд за програме спречавања 
болести изазваних конзумирањем дувана, Програм 1802-12-Програм за праћење и 
спречавање болести изазваних употребом дувана, пројекат 04-Подршка спровођењу 
Националног програма oнколошке здравствене заштите "Србија против рака", са 
превенцијом, раним откривањем и лечењем малигних тумора. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство здравља, упућује 

 
Јавни позив 

 
За пријаву пројеката  за реализацију  Националног програма „Србија против рака”, 
који ће се финансирати из буџета Републике Србије- Раздео Министарство здравља.

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе и друге 
специјализоване организације које се баве пословима превенције и раног откривања 
превентабилних малигних тумора (рак грлића материце, рак дојке и рак дебелог црева). 
 
Пројекти са којима ће се аплицирати за средства из буџета треба да укључују активности 
на: 
 
1. смањењу броја новооболелих од малигних болести; 
2. смањењу броја умрлих од малигних болести; 
3. побољшању раног откривања малигних болести; 
4. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица 
5. реализацији промотивних кампања које доприносе подизању свести популације о 
важности и могућности превенције малигних болести 
6. стручном усавршавању у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим 
здравственим технологијама које се користе у процесу пружања здравствених услуга из 
области онколошке здравствене заштите под следећим условима; 
а) Да је усавршавање кандидата у функцији рада на спровођењу Националног програма 
„Србија против рака”; 
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу 
унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и 
рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање 
здравствене заштите; 



в) Пријаве здравственим установама могу поднети лекари специјалисти запослени на 
неодређено време у здравственим установама секундарног/  терцијарног нивоа које су у 
Плану мреже; 
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање 
има задовољавајући ниво стручне компетентности; 
 
По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста  у максималном 
износу од 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, 
обавиће здравствене установе по следећој процедури: 

 Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор 
кандидата; 

 Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси 
одлуку о избору кандидата за едукацију. 

 
7. унапређењу квалитета рада здравствених установа из области онколошке здравствене 
заштите. 
 
2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ 
 
Приоритет у финансирању имаће они пројекти који испуњавају следеће услове и то: 

1. Пројекти чији су излазни резултати мерљиви на основу утврђених индикатора; 
2. Пројекти чије су активности препознате у стратешким документима Министарства 

здравља (Национални програм Србија против рака, Национални програм 
превенције карцинома дојке, Национални програм превенције карцинома дебелог 
црева, Национални програм превенције карцинома грлића материце. 

 
Пројекте могу доставити: 

1. Здравствене установе које су у  Плану мреже здравствених установа; 

 
Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава 
Републичког завода за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља неће 
бити разматране. 
 
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца 
активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних 
страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту. 
 
По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након 
завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству 
здравља детаљан наративни и финансијски извештај на прописаним обрасцима уз који се 



прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др). 
 
Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених 
пројеката према активностима које се спроводе. 
 
Пројекти који буду предвиђали набавку медицинске опреме, лекова и медицинских 
средстава као и пројекти чије активности представљају редовну делатност 
здравствене установе  сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање. 
 
3. НАЧИН ПРИЈАВЕ 
 
Све заинтересоване стране пријављују пројекте попуњавањем образаца М-1 и М-2 
доступних на веб страници сајта Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлоге 
пројеката са комплетном документацијом доставити путем поште, уз напомену  „За јавни 
позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите 
Србија против рака” и то два оверена и печатирана примерка и у електронској форми на 
ЦД-у. 
 
Уз пријаву за пројекат под тачком 7. здравствена установа доставља и : 

 листу изабраних кандидата која  је утврђена на основу  наведене процедуре 
 оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно 

исказаним путним тошковима (потврда путне агенције, на основу три понуде) 
 позивно писмо 
 кадровску структуру из области онколошке здравствене заштите. 

 
Пријава мора садржати горе наведену документацију и бити потписана и оверена од 
стране директора здравствене установе. У супротном ће се пријава сматрати непотпуном и 
неће бити узета у разматрање. 

Образац М1 
 

Образац М2 

 
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
Рок подношења пројеката је 15 дана од дана објављивања на интернет страници 
Министарства  здравља.  
 
Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће 
бити узете у разматрање. 
 
5. БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 



Пројекти се оцењују, до највише 100 бодова, по следећим критеријумима: 

 Утицај на унапређење превенције од 0 до 20 бодова 
 Величина(обухват) циљне групе од 0 до 15 бодова 
 Нове идеје,модели развоја или начини решавања постојећих проблема од 0 до 20 

бодова 
 Одрживост пројекта од 0 до 15 бодова 
 Структура буџета од 0 до 30 бодова 

 
6. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА 
 
Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за 
финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 15 
дана по истеку рока за пријаву пројеката. 
 
Адреса: 
Министарство здравља Републике Србије  
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, 
Одсек за програмску здравствену заштиту, 
Ул. Омладинских бригада 1 
11070 Београд 
 
Контакт особе у Министарству здравља: 
др Југослав Келечевић, Еmail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs 
др Горан Билек, Еmail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs 
Филип Лукиновић, Еmаil:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs 
 
тeл: 011/2699-505 
 
Број: 401-00-270/2013-07 
У Београду, 30.01.2012.године 
 
МИНИСТАР 
проф.др Славица Ђукић Дејановић
Штампај страницу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Са подацима од: 07.02.2013. 

 
 
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (Сл. гласник РС број 114/12), 
Раздео 25-Министарство здравља, Глава 25.3- Буџетски фонд за програме спречавања 
болести изазваних конзумирањем дувана, Програм 1802-12-Програм за праћење и 
спречавање болести изазваних употребом дувана, пројекат 05-Подршка спровођењу 
Националног програма кардиолошке здравствене заштите. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство здравља, упућује 

 
Јавни позив 

 
За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и 
контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који 

ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља. 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ  
 
Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе и  удружења која 
својим предложеним пројектима могу допринети достизању главних циљева Националног 
програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести и то: 
 
1. превенцији фактора ризика; 
2. правовременом препознавању кардиоваскуларних болести; 
3. смањење смртности и инвалидитета од кардиоваскуларних болести; 
4. унапређење квалитета живота оболелих. 
 
Пројекти са којима ће се аплицирати за средства из буџета треба да укључују активности 
на: 
 
1. смањењу броја новооболелих од кардиоваскуларних болести 
2. смањењу броја умрлих од кардиоваскуларних болести 
3. раном откривању кардиоваскуларних  болести 
4. реализацији промотивних кампања које доприносе подизању свести  популације о 
важности  и могућности превенције кардиоваскуларних болести 
5. стручном усавршавању у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим 
здравственим технологијама које се користе у процесу пружања здравствене заштите за 
болести  срца и крвних судова под следећим условима: 
а) Да је усавршавање кандидата у функцији рада на спровођењу Националног програма 
превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 



2020.године 
б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу 
унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и 
рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање 
здравствене заштите 
в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у 
секундарним/терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже 
г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање 
има задовољавајући ниво стручне компетентности. 
 
По овом Јавном позиву омогућиће се едукације лекара специјалиста у максималном 
износу од 500.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, 
обавиће здравствене установе по следећој процедури: 

 Стручни савет здравствене установе утврђује критеријуме за избор кандидата; 
 Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси 

одлуку о избору кандидата за усавршавање. 

 
6. Унапређење квалитета рада здравствених установа у области кардиолошке здравствене 
заштите. 
 
2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ 
 
Приоритет у финансирању имаће они пројекти који испуњавају следеће услове и то: 

1. Пројекти чији су излазни резултати активности  мерљиви на основу утврђених 
индикатора; 

2. Пројекти чије су активности препознате у стратешким документима Министарства 
здравља (Национални програм превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних 
болести у Републици Србији до 2020. године) 

 
Пројекте могу пријавити здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа 
здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа  
 
Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава 
Републичког завода за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља неће 
бити разматране.  
 
Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта 
и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови 
плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту. 
 
По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након 
завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству 



здравља детаљан наративни и финансијски извештај на прописаним обрасцима уз који се 
прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др). 
 
Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката 
према активностима које се спроводе. 
 
Пројекти који буду предвиђали набавку медицинске опреме, набавку лекова и 
медицинских средстава као и пројекти чије активности представљају редовну делатност 
здравствене установе  сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање. 
 
3. НАЧИН ПРИЈАВЕ 
 
Све заинтересоване стране пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 
доступних на веб страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози 
пројеката се достављају искључиво препорученом поштом,  уз напомену  «За јавни позив 
за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле 
кардиоваскуларних болести» и то три оверена и печатирана примерка и у електронској 
форми на ЦД-у. Уз пријаву за пројекат под тачком 4. здравствена установа доставља и : 

 листу изабраних кандидата која је утврђена на основу  наведене процедуре 
 оквирни финансијски предрачун трошкова боравка на усавршавању, са посебно 

исказаним путним тошковима (потврда путне агенције на основу три понуде) 
 позивно писмо 
 кадровску структуру из области кардиолошке здравствене заштите. 

 
Пријава мора садржати горе наведену документацију и бити потписана и оверена од 
стране директора здравствене установе. У супротном ће се пријава сматрати непотпуном и 
неће бити узета у разматрање. 

Образац М1 
 

Образац М2 

 
Пријава се доставља на адресу: 
 
Министарство здравља Републике Србије  
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, 
Одсек за програмску здравствену заштиту, 
Ул. Омладинских бригада 1 
11070 Београд 
 
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 
Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства 



здравља. 
 
Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће 
бити узете у разматрање. 
 
5. БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 
Пројекти се оцењују, до највише 100 бодова, по следећим критеријумима: 
 
Утицај на унапређење превенције  од 0 до 20 бодова; 
Величина(обухват) циљне групе од 0 до 15 бодова; 
Нове идеје, модели развоја или начини решавања постојећих проблема од 0 до 20 бодова;
Одрживост пројекта од 0 до 15 бодова; 
Структура буџета од 0 до 30 бодова. 
 
6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА 
 
Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за 
финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 15 
дана по истеку рока за пријаву пројеката. 
 
Контакт особе у  Министарству здравља: 
 
др Југослав Келечевић, E-mail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs 
др Горан Билек, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs 
Филип Лукиновић, E-mail:filip.lukinоvic@zdrаvlје.gоv.rs 
 
тел: 011/2699-505 
 
Број: 401-00-271/2013-07 
У Београду, 30.01.2012.године 
 
МИНИСТАР 
проф.др Славица Ђукић Дејановић
Штампај страницу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Са подацима од: 07.02.2013. 

 
 
На основу члана 18. тачка 7. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 
107/5,72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 7. Закона о буџету Републике 
Србије за 2013. годину ("Службени гласник РС" број 114/12), и Одлуке о плану развоја 
здравствене заштите Републике Србије (&bdquoСлужбени гласник РС“ број 88/10) , 
Министарство здравља Републике Србије  
упућује: 
 

JАВНИ ПОЗИВ 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
1803-4 „ПОДРШКА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“ ПРОЈЕКАТ 01-

„ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕТА И 
УДРУЖЕЊА“ 

 
За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења. 
 
За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља. 
 
Програме/пројекте могу пријавити све заинтересоване организације, савети и удружења 
ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на 
унапређењу здравља. 
 
Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за 
програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине 
решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених 
потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, 
конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест 
месеци 
 
Такође, заинтересована организација, савет или удружење може конкурисати само за 
покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку која 
подразумева и покровитељство. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ 
 
Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног 
интереса у складу са актима Министарства здравља. 
 
Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће 



опште услове: 

 Да је регистровано и делује на подручју Републике Србије, 
 да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну 

развојну политику ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или 
општег циља и интереса, који нису забрањени законом, 

 да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења 
остварују у области здравља. 

 
Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да 
испуњава и следеће додатне услове: 

 Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме 
јавну одговорност за обављање послова  у тој области; 

 Удружење треба у програму скупа и свим пратећим публикацијама да наведе 
Министарство здравља  као покровитеља или финансијера скупа. 

 
ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА 
 
Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите 2010-
2015. Године  
(„Службени гласник РС“ број 88/10). 
 
Приоритетне области су: 

 Превенција хроничних незаразних болести 
 Подршка пацијентима оболелим од малигних болести 
 Репродуктивно здравље 
 Здравље деце и младих 
 Болести зависности 
 Ментално здравље 
 Здравље инвалида 
 Здравље старих 
 Здравље Рома 
 Спречавање насиља у породици 
 Смањење свих облика дискриминације 

 
Овим конкурсом нису обухваћене: 

 Активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава 
Републичког завода за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља

 штампање ауторских монографија 



 културне манифестације. 

 
НАЧИН ПРИЈАВЕ: 
 
Сва заинтересована удружења своје програме/пројекте или скупове пријављују на обрасцу 
М-4 (преузмите образац) уз детаљан опис предложених ативности. 
 
Уз пријаву Пројекта, удружење је обавезно да достави: 

1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре оверен од 
стране надлежног органа; 

2. фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да 
се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује оверену од 
стране надлежног органа; 

3. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом 
удружења и потписом одговорног лица; 

4. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог 
програма/пројекта/скупа; 

5. Банкарска гаранција или меница као инструмент обезбеђења потраживања у 
случају утврђеног ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију 
програма/пројекта, односно у случају неизвршења уговорне обавезе-предмета 
програма; 

6. Биографије предложених едукатора; 
7. Податак о висини износа котизације за учеснике на стручном скупу 
8. Ако су за раније програме/пројекте/скупове коришћена средства из Буџета 

Републике Србије доставити оверени писани доказ да су уговорне обавезе у 
програму/пројекту, за који су коришћења наведена средства, испуњене. 

 
Уколико удружење у оквиру пријаве Пројекта не достави неки од напред наведених 
докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање. 
 
Ако заинтересовано удружење конкурише искључиво за покровитељство и финансијску 
подршку организацији стручног скупа, није потребно да достави оверену копију Статута 
предвиђену тачком 2., као ни да достави инструмент обезбеђења предвиђен у тачки 5. . 

Образац М4 

 
ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ 
 
Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и 
Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.  
 
Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 300.000 динара. 



 
За стручне скупове са међународним учешћем максимално може бити додељено до 80.000 
динара, а за стручне скупове без међународног учешћа до 50.000 динара  
 
Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених 
пројеката и стручних скупова према активностима које се спроводе. 
 
ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА 
 
По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно 
да Министарству здравља подноси извештаје, квартално и по окончању 
програма/пројекта, осим у случају када програм/пројекат не траје дуже од шест месеци, 
када се доставља након реализације програма. Извештај обавезно садржи податке о 
степену реализације програма и утрошеним средствима. 
 
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, надлежни орган је у 
обавези да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира 
инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 
 
 
БОДОВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 
 
Програми/пројекти удружења оцењиваће се до највише 100 бодова по следећим 
критеријумима: 

1. Поштовање приоритета јавног позива - од 0 до 15 бодова 
2. Циљна група (обухват) - од 0 до 15 бодова 
3. Подршка Националним програмима и стратегијама - од 0 до 10 бодова 
4. Нове идеје, модели развоја или начини решавања постојећих проблема - од 0 до 10 

бодова 
5. Сарадња са здравственим установама, локалним самоуправама и другим 

удружењима - од 0 до 10 бодова 
6. Одрживост пројекта - од 0 до 10 бодова 
7. Буџет пројекта - од 0 до 30 бодова 

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 
Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на 
интернет страници Министарства здравља. 
 
Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно 
на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење 
пријава. 
 
Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. 



 
Попуњени образац М-4 са комплетном документацијом доставити путем поште, као 
препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА” и послати на адресу: 
Mинистарство здравља, 
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, 
Омладинских бригада 1, 
11070 Нови Београд 
2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, Драган Ђорђевић.  
 
Контакт особе у Министарству здравља су: 
др Владан Јаковљевић, Е-маил: vladan.jakovljevic@zdravlje.gov.rs, 
Филип Лукиновић, Е-маил: filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs и 
Драган Ђорђевић, Е-маил: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs 
 
Број : 401-00-272/2013-07 
У Београду, 30. јануара 2013. године 
 
МИНИСТАР 
проф. др Славица Ђукић Дејановић
 


