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 БРОЈ:129-401-3849/2015-8 
 

ДАТУМ:29. јула 2015. године 

 
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(''Службени лист АПВ'', број 37/14), 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 (''Службени лист АПВ'', број 31/15) у вези са 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију за 2015. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног 
конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-
401-3849/2015 од 13. јула 2015. године, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику 
и демографију, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ 
 И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2015. ГОДИНИ КОЈИ СУ ХИТНИ 

 ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
 

I 
 
На основу Јавног конкурса за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа у 

2015. години који су хитни за обављање делатности здравствених установа број:129-401-
3849/2015-2 од 15. јула 2015. године, објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 31/15, дневном 
листу ''Данас'' од 15. јула 2015. 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 додељују се средства у укупном износу од 
105.098.234,60 динара следећим учесницима на јавном конкурсу чије су пријаве поднете до 28. 
јула 2015. године: 

 
1. Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад за набавку следеће опреме: 

- сувог стерилизатора shfa 90 лит. у износу од 302.400,00 динара, 
- сувог стерилизатора shfa 120 лит. у износу од 118.800,00 динара, 
- фармацеутског фрижидера у износу од 299.820,00 динара, 
- комбинованог фрижидера -medical у износу од 294.888,00 динара, 
- парафинске каде у износу од 165.600,00 динара, 
- UZ сонда (2 комада) у износу од у износу од 102.480,00 динара, 

што укупно износи 1.283.988,00 динара. 
 

2. Клиничком центру Војводине, Нови Сад у износу од 65.218.191,60 динара и то: 
- За санацију подне плоче на објекту централне кухиње Клиничког центра Војводине у 

износу од 3.200.000,00 динара, 
 

- За замену прозора са грађевинском обрадом на Клиници за психијатрију и Клиници за 
неурологију, замену дотрајалих подова на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, 
поправку санитарних чворова  на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију и молерске 
радове на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију у укупном износу од 32.737.719,60 
динара, 
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- За набавку апарата за терапијску измену плазме за Клинику за неурологију у износу од
4.500.000,00 динара, 

- За пројектовање (иновирање) и усаглашавање пројектне документације са законским
прописима Клинике за инфективне болести у износу 958.000,00 динара, извођење грађевинских 
радова на реконструкцији Клинике за инфективне болести у износу од 13.834.000,00 динара и 
надзор над извођењем грађевинских радова на реконструкцији Клинике за инфективне болести у 
износу од 208.000,00 динара, што укупно износи 15.000.000,00 динара, 

- За набавку пулсног оксимектра малих димензија  за Клинику за гинекологију и
акушерство у износу од 39.000,00 динара, 

- За поправку апарата за разбијање камена у уринарним путевима и замену ударне главе
за Клинику за урологију у износу од 2.303.400,00 динара, 

- За набавку система за пречишћавање ваздуха  у ИВФ лабораторији са хепа и угљеник-
калијум филтерима за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 369.000,00 динара, 

- За набавку опреме за хистероскопију и лапараскопију за Клинику за гинекологију и
акушерство и то:оптика за хистероскопију (2 комада), ручица за биполарни лап. инструмент (2 
комада), клешта за биопсију хистероскопска (5 комада), маказе и наставци за маказе са ручицама 
хистероскопске (2 комада) и маказе и наставци за маказе лапароскопске (2 комада) у укупном 
износу од 1.569.072,00 динара, 

- За адаптацију Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику уз
доградњу пасареле у износу од 5.500.000,00 динара. 

3. Специјалној болници за плућне болести ''Др Будислав Бабић'' Бела Црква за набавку РТГ цеви
за апарат SUPER X 1250 у износу од 1.000.000,00 динара.

4. Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку и замену
РТГ цеви на ЦТ апарату у износу од 8.000.000,00 динара.

5. Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку резервног дела за апарат за
зрачење линеарни акцелератор Varian Clinac DBX - таласовод, са демонтажом старог и монтажом
новог таласовода, тестирањем и подешавањем апарата за довођење у функционално стање и
безбедно за пацијенте и особље које ради на њему и пуштање у рад у износу од 23.756.055,00
динара.

6. Општој болници ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин, Зрењанин за набавку и замену РТГ цеви за ЦТ
апарат Ge BrightSpeed 16 у износу од 4.500.000,00 динара.

7. Специјалној болница за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци за набавку клима уређаја у износу
од 1.340.000,00.

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.  


