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 БРОЈ:129-401-405/2013-4 ДАТУМ:15. јула 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 ХИТНИХ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА, 
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2013. ГОДИНИ  

 
 
I 

 
На основу Јавног конкурса за суфинансирање, односно финансирање хитних текућих 

поправки и одржавања зграда, објеката и опреме здравствених установа у 2013. години број:129-
401-405/2013 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 који је отворен до краја 2013. 
године, односно до утрошка средстава предвиђених за доделу по овом конкурсу и предлога 
Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава здравственим установама 
у 2013. години, додељују се средства следећим учесницима који су на јавни конкурс поднели 
пријаве до 12. јуна 2013. године.  

 
1.Клиничком центру Војводине, Нови Сад за поправку паровода и кондензног вода у дужини од 
200 метара са уградњом предизолованих цеви и делимичном поправком урушеног пароводног 
канала у износу од 5.200.000,00 динара. 

 
2.Специјалној болници за рехабилитацију ''Бања Кањижа'' Кањижа за замену топловодних, 
водоводних и канализационих цеви и итисона, реконструкцију дела објекта за дистрибуцију 
топле и хладне воде у износу од 2.466.100,00 динара. 
 
3.Специјалној болници за психијатријске болести ''Свети Врачеви'' Нови Кнежевац за поправку 
кровног покривача одсека Психијатрије V у износу од 4.300.000,00 динара. 
 
4. Специјалној болници за психијатријске болести ''Др Славољуб Бакаловић'' Вршац за поправку 
крова на објекту кухиње у износу од 2.000.000,00 динара. 
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5. Специјалној болници за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин за замену инсталација и
поправку плафона и замену столарије и подова на болничком одељењу због дотрајалости
инсталација и прокишњавања у износу од 2.260.430,00 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.  


