
Службена белешка 
Дана 08.09.2014. године донет Закључак број:129-401-114/2014-7 о исправци грешке у решењу 
 

 
На основу члана 23. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(''Службени лист АПВ'', број 40/12-пречишћен текст), члана 10. став 3. Правилника о поступку и 
критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина број:129-401-113/2014 од 17. јануара 2014. године у 
вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију за 2014. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног 
конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-
401-114/2014 од 20. јануара 2014. године, покрајински секретар за здравство, социјалну политику 
и демографију, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ,  
ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА У 2014. ГОДИНИ  
 
I 

 
На основу Јавног конкурса за суфинансирање, односно финансирање изградње, 

одржавања и опремања здравствених установа у 2014. години број:129-401-114/2014-2 од 21. 
јануара 2014. године, објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 2/14, дневном листу ''Дневник'' 
од 22. јануара 2014. године и на Интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за 
спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава здравственим установама у 2014. 
години, додељују се средства у укупном износу од 299.989.775,44 динара следећим учесницима 
на јавном конкурсу: 

 
1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад у износу од 148.810.516,44 динара и то за: 
 
Ø Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију за набавку: 

- Артроскопског стуба (монитор, камера, хладно светло, сејвер, пумпа..) и 
артроскпског инструментаријума за колено и раме у износу од 20.000.000,00 
динара; 
 

Ø Клинику за урологију за набавку: 
- Стуба за лапараскопију са сетом инструмената у износу од 5.400.000,00 динара, 
- LCD монитора за лапароскопску салу у износу од 630.240,00 динара, 
- Ултразвучног апарата са сондом за трансректалне прегледе и биопсију  у износу 

од 4.000.000,00 динара, 
- Уретероскопа у износу од 750.000,00 динара, 
- Ресектоскопа у износу од 400.000,00 динара, 
- Цистоскопа у износу од 200.000,00 динара и 
- Извора хладног светла у износу од 800.000,00 динара, 
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                   а што укупно износи 12.180.240,00 динара;  

 
Ø Клинику за анестезију и интезивну терапију за набавку: 

- Видеоларингоскопа у износу од 960.000,00 динара и 
- Ларингоскопа са шпатулом TIPA MACINTOSH (вел 3,4) – 7 комада у износу од 

210.000,00 динара, 
                   а што укупно износи 1.170.000,00 динара;  

 
Ø Клинику за ендокринологију, дијабетeс и болести метаболизма за набавку: 

- Ултразвучног апарата (High perfomance compact ultrasound) у износу од 
4.500.000,00 динара; 
 

Ø Клинику за хематологију за набавку: 
- Монитора за праћење виталних параметара болесника у износу од 660.000,00 

динара; 
 

Ø Клинику за неурологију за набавку: 
- Флуоресцентног микроскопа у износу од 1.182.690,00 динара, 
- Лабораторијског микроскопа у износу од 250.452,00 динара, 
- Спектрофотометра у износу од 1.113.120,00 динара, 
- Аналитичке ваге у износу од  180.882,00 динара, 
- Стерилизтора, сушилице у износу од 250.452,00 динара, 
- Замрзивача ултра ниске температуре у износу од 2.087.100,00 динара, 
- Лабораторијског замрзивача у износу од 528.732,00 динара, 
- Металног ормана за хемикалије у износу од 194.796,00 динара, 
- Система за анализу антитела из крви за аутоимуни енцефалитис са пратећом 

опремом у износу од 1.370.529,00 динара, 
- Лабораторијског ph метра у износу од 64.584,00 динара, 
- Полуаутоматског биохемијског спектрофотометра са системом за биохемијску 

анализу ликвора у износу од 666.960,00 динара, 
- Специфичног анализатора протеина из серума и ликвора са пратећом опремом 

у износу од 10.178.091,00 динара, 
- Лабораторијске клацкалица за мешање крви и реагенса са пратећом опремом у 

износу од 472.770,00 динара, 
- Лабораторијске столице са наслоном у износу од 45.916,20 динара, 
- Лабораторијске столице без наслона у износу од 13.914,00 динара, 
- Рачунарске опреме (персонални рачунар, монитор и мултифункционални 

уређај) у износу од 139.140,00 динара, 
- Пацијент монитора – 6 комада у износу од 3.617.640,00 динара, 
- Централне јединице за мониторинг у износу од 993.600,00 динара, 
- 5-канални ЕМГ система са могућношћу квалитативног сензорног тестирања (бол, 

температура и вибрације) у износу од 10.991.619,60 динара, 
- Магнетног стимулатора (МЕП-моторни евоцирани потенцијал) у износу од 

5.737.267,56 динара, 
- Преносног дигиталног компјутеризованог алгометара са припадајућим 

хардвером и софтвером у износу од 549.577,08 динара и 
- Извођење радова на адаптацији лабораторије Клинике за неурологију – 

лабораторија у износу од 3.600.000,00 динара, 
а што укупно износи 44.229.832,44 динара; 

 
Ø Клинику за психијатрију за опремање  Одељења за дечију психијатрију у износу од 

2.132.878,00 динара; 
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Ø Клинику за гинекологију у акушерство за набавку: 
- Опреме и инструмената за амбуланте у износу од 2.953.000,00 динара,  
- Гинеколошке столице – могућност за покретање на електромоторе са 

аутоматском ноћном контролом свих мотора. Trendelenburg позиција, 
померање по висини, мењање нагиба карличног и леђног дела, са клупицом – 5 
комада у износу од 2.700.000,00 динара, 

- ЦТГ апарата-близаначки ФХР са контролом преклапања, апликативни софтвер за 
рачунар са приказом графикона и штампом – 2 комада у износу од 600.000,00 
динара, 

- ЕКГ апарата са монитором и принтером 12-канални у износу од 480.000,00 
динара, 

- Ултразвучног апарата color doppler са три сонде и принтером – 2 комада у 
износу од 6.900.000,00 динара, 

- Радиоталасног апарата (комплет са 21 електродом за биопсије loop i konizacije) у 
износу од 550.000,00 динара, 

- Видеоколпоскопа у износу од 1.050.000,00 динара, 
- Опреме за хистероскопију  у износу од 3.534.566,00 динара, 
- Ларингоскопа са шпатулом TIPA MACINTOSH (вел 3,4) – 10 комада у износу од 

370.000,00 динара, 
- Ларингоскопа са шпатулом TIPA POLIO (вел 3,4) – 2 комада у износу од 86.000,00 

динара, 
- Перфузорних инфузијских пумпи – 3 комада у износу од 900.000,00 динара, 
- Опреме за болесничке собе у износу од 450.000,00 динара, 
- Клима уређаји – 20 комада у износу од 660.000,00 динара, 
- Фрижидера – 5 комада у износу од  100.000,00 динара, 
- Фрижидера са замрзивачем – 5 комада у износу од 150.000,00 динара, 
- Канцеларијског намештаја у износу од 1.850.000,00 динара и 

                  а што укупно износи 23.333.566,00 динара; 
 

Ø Клинику за медицинску рехабилитацију за набавку: 
- Апарат за ласеротерапију у износу од 276.000,00 динара, 
- Апарат за краткоталасну терапију у износу од 936.000,00 динара, 
- Апарат за УЗ терапију у износу од 480.000,00 динара, 
- Апарат за дијадинамичке струје у износу од 480.000,00 динара, 
- Апарат за интерферентне струје у износу од 480.000,00 динара, 

                   а што укупно износи 2.652.000,00 динара;  
 

Ø Клинику за нефрологију и имунологију-хемодијализа за извођење радова на адаптацији 
простора Клинике за нефрологију и имунологију са комплетним измештањем 
постројења за реверзну осмозу у износу од 2.750.000,00 динара. 

 
Ø Центар за радиологију за набавку апарата за мониторинг виталних функција за потребе 

анестезије (за апарат за ЦТ – компјутеризована томографија) у износу од 2.200.000,00 
динара; 

 
Ø Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику за израду пројектне 

документације са исходовањем дозвола , извођење радова са доградњом пасареле и 
вршење стручног надзора у износу од 8.750.000,00 динара; 
 

Ø Ургентни центар Војводине за суфинансирање трошкова набавке РТГ цеви за ЦТ апарат  
у износу од 9.252.000,00 динара. 
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Ø Израду пројекта струје, израду пројекта мрежне инфраструктуре и набавку рачунарске 

опреме за потребе Клиничког центра Војводине у висини од 50% укупних средстава у 
износу од 15.000.000,00 динара. 

 
2. Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад у износу од 

7.560.000,00 динара и то за набавку: 
- Центрифуге за генетску лабораторију у износу од 1.560.000,00 динара и 
- Вентилационог система за молекуларну генетику у износу од 6.000.000,00 динара. 
 

3. Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица  у износу од 10.000.000,00 
динара и то за набавку:  

- Ултразвука са припадајућим сондама за Радиологију  у износу од 4.900.000,00 
динара,  

- Респиратора за неивазивну вентилацију за Полуинтензивну негу у износу од 
2.800.000,00 динара, 

- Кревета за интезивну негу – 5 комада у износу од 1.650.000,00 динара и 
- Електрична пумпа за дренажу грудног коша за Грудну хирургију – 2 комада у 

износу од 650.000,00 динара. 
 

4. Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица  у износу од 12.200.000,00 динара  
и то за набавку:  

- Операционе лампе са сателитом, видео системом и мониторима у износу од 
5.850.000,00 динара,  

- Операционог електро-хидрауличног стола у износу од 5.650.000,00 динара и 
- Столица за гинеколошки преглед са хидрауличним подизачима – 2 комада у 

износу од 700.000,00 динара. 
 

5. Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у износу од 9.668.760,00 динара и то за 
набавку: 

- Лапараскопског стуба за гинеколошко одељење у износу од 5.508.000,00 динара, 
- Болничких кревета за интезивну негу – 8 комада у  износу од 3.800.160,00 динара 

и 
- Гинеколошко уролошке столице за преглед ELEVA у износу од 360.600,00 динара. 

 
6. Општој болници Кикинда у износу од 7.900.000,00 динара за набавку: 

- Ултразвучног апарата са линеарном, конвексном и вагиналном сондом за потребе 
Службе за гинекологију и акушерство у износу од 3.500.000,00 динара, 

- Колоноскопа за потребе Службе за интерне болести у износу од 2.000.000,00 
динара, 

- Гинеколошког стола за потребе Службе за гинекологију и акушерство у износу од 
400.000,00 динара и 

- ЦР система за дигитализацију постојећег РТГ апарата за потребе Службе за 
радиолошку и ултразвучну дијагностику у износу од 2.000.000,00 динара. 

 
7. Општој болници Панчево у износу од 6.500.000,00 динара за набавку стуба за 

лапараскопију са ХД камером и додацима. 
 

8. Општој болници „Др Гере Иштван“ Сента у износу од 8.595.999,00 динара за набавку: 
- ПАКС система са пратећом  опремом у износу од 1.725.000,00 динара, 
- Камере за лапараскопију за Службу за хирургију у износу од 894.999,00 динара и 
- Парног стерилизатора 160л за Службу за хирургију у износу од 3.576.000,00 динара 

и 
- Центрифуге са хлађењем за Одељење за трансфузију крви у износу од 

2.400.000,00 динара. 
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9. Општој болници Сремска Митровица у износу од 12.350.000,00 динара за: 

- Набавку 200 болничких кревета са душеком без жичаног језгра у износу од 
12.000.000,00 динара и 

- Санацију дела крова на објекту „Стара болница“ у износу од 350.000,00 динара. 
 

10. Општој болници Врбас у износу од 7.150.000,00 динара и то за набавку: 
- Неоходних делова за ЦТ скенер, РТГ апарат и мобилни РТГ апарат у износу од 

2.750.000,00 динара,  
- Парног котла за перионицу рубља у износу од 2.400.000,00 динара и 
- Батеријског моторног система за ортопедију у износу 2.000.000,00 динара. 

 
11. Специјалној болници за психијатријске болести „Свети врачеви“ Нови Кнежевац у износу 

од 1.967.100,00 динара и то за набавку: 
- Елекролит анализатора  у износу од 467.100,00 динара и  
- Имунохемијски анализатор у износу од 1.500.000,00 динара. 

 
12. Специјалној болници за  реуматске болести Нови Сад у износу од 2.260.000,00 динара и то 

за набавку:  
- Апарата за shockwave терапију  у износу од 1.740.000,00 динара и  
- Набавку, монтажу, програмирање и укључивање дигиталне телефонске централе 

капацитета 12/72, са резервним напајањем, 5 системских и 25 стандардних 
телфонских апарата  у износу од 520.000,00 динара. 

 
13. Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје 

Гњатић“ Стари Сланкамен у износу од 20.000.000,00 динара за адаптацију и реконтрукцију 
хидротерапеутског блока површине 800m2 која обухвата: пројекат, архитектонско-
грађевинске радове са пратећим инсталацијама водовода и канализације, 
термомашинске инсталације (инсталације вентилације, грејања и базенске технике), 
електро инсталације у хидро блоку, филтрација базенске воде (машински и електро 
пројекат), промена изо-стакла (спољњег) и набавка опреме - каде. 
 

14. Специјалној болници за  плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин у износу од 
1.550.000,00 динара за набавку путничког возила за превоз болесника. 

 
15. Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник у износу од 22.500.000,00 

динара за: 
- Реконструкцију платоа-плаже око отвореног базена у износу од 4.000.000,00 

динара, 
- Израду новог преливног канала са инсталцијама и базенском керамиком у износу 

од 8.000.000,00 динара, 
- Архитектонско-грађевинске радове на изградњи малог базена у износу од 

7.500.000,00 динара, 
- Хидрограђевинске радове у износу од 1.000.000,00 динара и  
- Радове на електроинсталацијама у износу од 2.000.000,00 динара. 

 
16. Заводу за јавно здравље Сомбор у износу од 1.590.000,00 динара и то за набавку : 

- Клима уређаја – 2 комада   у износу од 60.000,00 динара, 
- Десктоп рачунара са мониторима – 2 комада у износу од 80.000,00 динара, 
- McFarland читача у изноасу од 90.000,00 динара, 
- Замрзивача у износу од 30.000,00 динара, 
- CO2 инкубатора у износу од 1.200.000,00 динара, 
- Лабораторијских столица – 2 комада  у износу од 20.000,00 динара и 
- Прецизне лабораторијске ваге (дигиталне) у износу од 110.000,00 динара. 
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17. Заводу за јавно здравље Суботица у износу од 1.700.000,00 динара за набавку специјалног 

возила за излазак на терен и транспорт узорака са расхладном комором и клима 
уређајем.  

 
18. Заводу за трансфузију крви Војводине у износу од 16.000.000,00 динара за суфинансирње 

набавке апарата за зрачење крви. 
 

19. Заводу за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад у износу од 1.687.400,00 
динара и то за: 

- Ремонт замрзивача на -80С у износу од 70.000,00 динара, 
- Уградњу ПВЦ столарије (суфинансирање) у износу од 185.000,00 динара, 
- Керамичарске радове (суфинансирање) у износу од 307.400,00 динара, 
- Електро инсталације у износу од 30.000,00 динара, 
- Водоинсталатерске радове у износу од 520.000,00 динара и 
- Набавку агрегата за струју у износу од 575.000,00 динара. 

 
 

II 
 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију као давалац 
средстава и учесници на јавном конкурсу утврђени тачком I овог решења као корисници 
средстава закључиће уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних средстава.  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајински секретаријат за здравство,  
социјалну политику и демографију 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 43 85; 487 46 24 F: +381 21 456 119   
psz@vojvodinа.gov.rs 
 

 БРОЈ:129-401-114/2014-7 
 
 
 

ДАТУМ:8. септембар 2014. Године 
 

На основу члана 209. став 2. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', 
број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10) и члана 36. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПв'', број 40/12-пречишћен текст), покрајински 
секретар за здравство, социјалну политику и демографију доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

У Решењу о додели средстава по јавном конкурсу за суфинансирање, односно 
финасирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2014. години број:129-
401-114/2014-6 од 14. марта 2014. године Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију у тачки I подтачка 8. исправља се следећа  грешка у називу учесника 
јавног конкурса коме су додељена средства тако што назив:''Општа болница ''Др Гере Иштван'' 
Сента'' треба да гласи:''Општа болница Сента''. 

Исправка ове грешке производи правно дејство од дана доношења решења. 
 
 

О б ра з л о ж е њ е 
 

У тачки I подтачка 8. Решења о додели средстава по јавном конкурсу за суфинансирање, 
односно финасирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2014. години 
број:129-401-114/2014-6 од 14. марта 2014. године Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију учињена је техничка грешка у називу учесника јавног конкурса 
коме су додељена средства тако што је погрешно наведен назив:''Општа болница ''Др Гере 
Иштван'' Сента'' уместо назива:''Општа болница Сента'', те је исту у смислу члана 209. Закона о 
општем управном поступку требало исправити, са правним дејством од дана од кога производи 
правно дејство решења које се исправља. 

 
 
Упутство о правном средству: 
Против овог закљука може се изјавити посебна жалба Покрајинском секретаријату за 

здравство, социјалну политику и демографију у року од 15 дана од дана пријема којa се предаје 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију непосредно 
писмено или путем поште.  
                                                                                                             

 


