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Број:129-401-404/2013-2      Датум:20. марта 2013. године 

 

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:129-401-291/2013 од 18. фебруара 2013. године у вези са 

Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 

демографију за 2013. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава 

путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 

демографију број:129-401-348/2013 од 19. фебруара 2013. 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 2013. ГОДИНИ  

 

I 

 

На основу јавног конкурса за суфинансирање, односно финансирање изградње, 

одржавања и опремања здравствених установа у 2013. години број:129-401-404/2013 

од 19. фебруара 2013. године, објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 5/13, 

дневном листу ''Дневник'' од 20. фебруара 2013. 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 2013. години, додељују се 

средства следећим учесницима на јавном конкурсу: 

 

1. Клиничком центру Војводине у износу од 96.652.428,00 динара и то за: 

 

 Клинику за болести ува, грла и носа за набавку: 

- Ендоскопског стуба са ригидним ендоскопима за функционалну 

ендоскопску хирургију синуса и назофарингенитални ларингоскоп у 

износу од 7.000.000,00 динара и 

- Опреме за видео асистирану интубацију у износу од 2.600.000,00 

динара, 

а што укупно износи 9.600.000,00 динара; 

 

 Службу операционих сала за набавку базичких инструмената за све 

специјалности  и то: пеан4700 у износу од  423.360,00 динара, пинцета 

хир2820 у износу од 140.000,00 динара, пинцета ана2820  у износу од 

140.000,00 динара, маказе 13500  у износу од 607.068,00 динара, пинцета 

деб7000 у износу од 70.000,00 динара, иглодржач12000 у износу од 

360.000,00 динара и екартери12500  у износу од 250.000,00 динара, 

а што укупно износу 1.990.428,00 динара;  
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 Клинику за гинекологију у акушерство за адаптацију постојећег објекта за: 

- израду пројектно техничке документације у износу од 280.000,00 

динара, 

- грађевинско-занатске радове на објекту у износу од 11.370.000,00 

динара и 

- стручни надзор и технички преглед изведених радова у износу од 

350.000,00, 

                  а што укупно износи 12.000.000,00 динара; 

 

 Техничку службу, за котларницу која греје 40% грејне површине Клиничког 

центра Војводине, Медицински и Фармацеутски факултет и Пастеров Завод, а 

снабдева технолошком паром вешерај и кухињу Клиничког центра Војводине 

за: 

- електро машинске радове у износу од 3.420.000,00 динара, 

- грађевинске радове у износу од 380.000,00 динара, 

- превоз котла у износу од 120.000,00 динара, 

- потребну технички документацију у износу од 210.000,00 динара и  

- законску обавезу испитивања и атестирања у износу од 130.000,00 

динара, 

                  а што укупно износи 4.260.000,00 динара; 

 

 Центар за радиологију за набавку: 

- Апарата за вакумску биопсију дојке у износу од 3.000.000,00 динара и 

- Ултразвучног апарата са fusion imagingom, прилагођеног интервентним 

процедурама у износу од 9.522.000,00 динара, 

                  а што 12.522.000,00 динара; 

 

 Клинике за васкуларну хирургију за операциону салу за набавку: 

- Ласера за ендовенску аблацију вена у износу од 2.700.000,00 динара и 

- Ултразвучног апарата за операциону салу са припадајућим сондама 

(линеарна и абдоминална) у износу од 4.400.000,00 динара, 

                   а што укупно износи 7.100.000,00 динара;  

 

 Ургентни центар Војводине и Одељење операционих сала Института за 

хирургију за набавку два комплета: 

- Електрични дерматом, 2 комада, (електрични апарат за скидање 

трансплантата коже) у износу од 1.320.000,00 динара, 

- Мешер за перфорацију трансплантата коже, 2 комада у износу од 

1.480.000,00 динара и 

- Ручни дерматом, 4 комада, (ручни нож за скидање трансплантата коже 

и некрозе) у износу од 280.000,00 динара, 

                  а што укупно износи 3.080.000,00 динара; 

 

 Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику за 

комплетну реконструкцију објекта судске медицине (бивша зграда патологије) 

са постављањем међуспратне и кровне конструкције укупне површине 800 

метара квадратних у износу од 30.000.000,00 динара; 

  

 Лабораторију за вантелесну оплодњу Завода за хуману репродукцију Клинике 

за гинекологију и акушерство за набавку: 

- Ламинарне коморе за манипулацију гаметама и ембрионима у износу од 

1.800.000,00 динара и 

- Инкубатор за култивацију гамета и ембриона у износу од 1.800.000,00 

динара, 

                  а што укупно износи  3.600.000,00 динара;    
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 Клинику за очне болести, Одељењу операционих сала и одељењу 

поликлиничке службе за набавку: 

- 2 шплат лампе (интегрална радна места) - опрема за преглед 

офтамолошких пацијената у амбулантном раду у износу од 

3.000.000,00 динара и 

- Операциони сто у износу од 3.500.000,00, 

                  а што укупно износи 6.500.000,00 динара;  

 

 Клинику за неурологију, кабинету за електроенцефалографију и кабинету за 

евоциране пацијенте за набавку: 

- Видео електроенцефалографа (EEG) – дигитални са читачкиом 

станицом у износу од 2.500.000,00 динара и 

- Дигиталног петоканалног EMNG/EP уређаја у износу од 3.500.000,00 

динара, 

                 а што укупно износи 6.000.000,00 динара. 

 

2. Клиници за стоматологију Војводине у износу од 2.000.000,00 динара за 

суфинансирање адаптације операционог блока Службе за оралну хирургију са 

операционим блоком и стационаром (приземље Клинике) за: 

- главну пројектну документацију у износу од 33.600,00 динара, 

- спољну техничку контролу у износу од 15.160,00 динара, 

- стручни надзор у износу од 22.000,00 динара, 

- грађевинско-инсталатерске радове у износу од 1.887.520,00 динара и 

- немедицински намештај – намештај по мери у износу од 41.720,00 

динара. 

      

3. Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у износу од 

5.500.000,00 динара за Клинику за дечију хирургију, Служба за анестезију и 

периоперативну медицину, операциона сала за набавку апарата за анестезију 

са механичком вентилацијом – различитим модовима механичке вентилације 

(притиском/волуменом за контролисану вентилацију, са асистираним модовима 

механичке вентилације) прилагођену узрасту од прематуруса до адолесцената, 

са два испаривача анестетичких гасова (са севофлуран и исофлуран), са 

респираторним мониторингом (притисци, волумени, спирометрија), са 

мониторингом енд-експираторног угљен-диоксида (EtCO2) , концентрацијом 

инспираторног кисеоника и концентрацијом анестетичких гасова, са 

могућношћу екстерног пута вентилације пацијената и са пацијент монитором 

(EKG, неивазивни и инвазивни крвни притисак, пулсна оксиметрија). 

 

4. Институту за онкологију Војводине у износу од 6.720.000,00 динара  за Клинику 

за радиолошку терапију, Одељење за брахитерапију, сала за интервентну 

радиологију за набавку апарата за анестезију са неопходним модовима 

вентилације: IPPV, PSV, SIMV, auto Flow, low Flow; мониторинг респиративних 

функција интегисан у апарату и приказан на LCD дисплеју (PEEP, Paw, Pplato, 

ETCO2, Insp. I exp.conc.inhalacinih anestetika, MV, TV); напајање медицинским 

кисеоником и медиц. aзотним оксидулом, централнo и са интегрисаним боцама 

од 10 литара. 

 

5. Институту за плућне болести Војводине у износу од 7.500.000,00 динара за 

Клинику за грудну хирургију за набавку Ful HD Видеотораскоскопски стуб. 

 

6. Општој болници „Др Ђорђе Јоановић“ Зрењанин у износу од 6.585.000,00 

динара и то за: 

 

 Гинеколошко-акушерско одељење у објекту Нове болнице за набавку 

хистероскопа са ресекторскопом у износу од 2.715.000,00 динара, 

 Операциони блок у објекту Нове болнице за набавку лапароскопског стуба 

за гинекологију у износу од 3.350.000,00 динара и 

 Дерматолошко одељење у објекту Нове болнице за набавку електрокаутера 

у износу од 520.000,00 динара. 
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7. Општој болници Кикинда у износу од 5.100.000,00 динара за суфинасирање 

набавке: 

- кревета за интезивну негу ( 7 комада) у износу од 2.500.000,00 динара 

и 

- кревета за полуинтезивну негу (12 комада) у износу од 2.600.000,00 

динара. 

 

8. Општој болници „Др Гере Иштван“ Сента у износу од 5.400.000,00 динара за 

Службу за гинекологију и акушерство за набавку: 

- Лапараскопског видео ланца са инструментима у износу од 

3.800.000,00 динара и 

- Електрохирушке јединице у износу од 1.600.000,00 динара. 

 

9. Општој болници Сремска Митровица у износу од 4.145.000,00 динара за Службу 

за клиничку патологију за набавку: 

- Ткивног процесора у износу од 110.000,00 динара, 

- Апарата за „ex tempore“ у износу од 1.700.000,00 динара, 

- Микроскопа у износу од 1.665.000,00 динара и  

- Ротационог микротома у износу од 670.000,00 динара. 

 

10. Општој болници Суботица у износу од 4.550.000,00 динара и то за: 

 

 Одељење за гинекологију и акушерство за набавку сонди за постојећи 

ултразвучни апарат (за центрлни нервни систем код новорођенчади и 

вагинални за гинеколошко-акушерску дијагностику) у износу од 

1.550.000,00 динара и  

 Служба за гинекологију и акушерство за набавку инструмената за 

ендоскопске операције у гинекологију, апарат и инструменти за 

хистероскопију, сет инструмената за лапараскопију са оптиком и моселатор 

у износу од 3.000.000,00 динара. 

 

11. Општој болници Врбас у износу од 5.000.000,00 динара за Службу за 

радиолошку дијагностику, ултразвучни кабинет за набавку ултразвучног 

апарата са колор доплером и три сонде (конвексна, линеарна и ендоректална). 

 

12. Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ Меленци у износу од 

4.949.000,00 динара за болничку лабораторију, пријемну амбуланту и лекарске 

ординације, хидро блок за набавку: 

- Електричног апарата са две електроде за Na и K, за лабораторијске 

биохемијске анализе у износу од 400.000,00 динара, 

- Електричног бинокуларног микроскопа у износу од 75.000,00 динара, 

- Апотекарске ваге (дигиталне)  у износу од 50.000,00 динара, 

- Стерилизатора и сушионика за лабораторијско посуђе у износу од 

120.000,00 динара, 

- Рачунара са лиценцираним ОС (10 комада) у износу од 700.000,00 

динара, 

- Четвороћелијске галванске каде (2 комада) у износу од 1.904.000,00 

динара и 

- Каде за подводну масажу у износу од 1.700.000,00 динара. 

 

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

Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен у износу од 2.125.000,00 динара за набавку 

биохемијског анализатора ВТ 1500. 

 

14. Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин у износу од 

5.750.000,00 динара за бронхолошки кабинет за набавку бронхоскопа-

савитљиви видео за потребе бронхоскопије. 

 



5 

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

20.513.265,40 динара за „Хидро блок“ и то за:

- грађевинско – занатске радове на адаптацији хидро блока за примену

хидро терапије у износу од 7.348.571,00 динара и

- суфинансирање набавке опреме за хидро блок у износу од

13.164.694,40 динара.

16. Заводу за јавно здравље Сремска Митровица у износу од 1.535.000,00 динара

за набавку теренског возила TERMO KING, које својим системом хлађења може

да одржи температуру до +4 степени С у свим временским условима.

17. Заводу за јавно здравље Панчево у износу од 5.700.000,00 динара за Централну

котларницу за куповину котла.

18. Заводу за трансфузију крви Војводине у износу од 10.000.000,00 динара за

суфинансирање набавке потребне медицинске опреме за криоконзервацију.

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.  


