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 БРОЈ:129-401-3849/2015-8 
 

ДАТУМ:21. октобра 2015. године 

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

(''Службени лист АПВ'', број 37/14), члана 10. став 2. 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 
Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину (''Службени лист АПВ'', број 42/15) и Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2015. годину, покрајинска 
секретарка за здравство, социјалну политику и демографију, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 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 

 
У Решењу о додели средстава по јавном конкурсу за изградњу, одржавање и опремање 

здравствених установа у 2015. години који су хитни за обављање делатности здравствених 
установа број:129-401-3849/2015-7 од 29. јула 2015. године тачка I мења се о гласи: 

 
''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, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о 
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (''Службени лист АПВ'', број 
42/15), додељују се средства у укупном износу од 26.580.555,32 динара следећим учесницима на 
јавном конкурсу: 

 
1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад у износу од 3.040.555,32 динара за санацију подне 
плоче на објекту централне кухиње Клиничког центра Војводине. 
 
2. 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 22.200.000,00 
динара.   
 
3. Специјалној болница за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци за набавку клима уређаја у износу 
од 1.340.000,00 динара.'' 
 
 

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
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II 

У осталом Решење број:129-401-3849/2015-7 од 29. јула 2015. године остаје 
непромењено. 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењу о додели средстава по јавном конкурсу за изградњу, одржавање и опремање 
здравствених установа у 2015. години који су хитни за обављање делатности здравствених 
установа број:129-401-3849/2015-7 од 29. јула 2015. године додељена су средства учесницима на 
јавном конкурсу чије су пријаве поднете до 28. јула 2015. године у укупном износу од 
105.098.234,60 динара. 

Чланом 10. став 2. 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), утврђено је да о додели средстава одлучује решењем 
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, у складу с ликвидним 
могућностима буџета. 

Из разлога наступања промењених околности које се односе на смањење расположивих 
средстава у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину након доношења Покрајинске 
скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину 
(''Службени лист АПВ'', број 42/15), у односу на средства планирана Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину (''Службени лист АПВ'', бр. 
53/14, 54/14-исправка и 29/15-ребаланс), раздео 07 Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију, Програм 1803 Унапређење квалитета и услова за лечење, у 
оквиру Програмске активности 1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној 
својини чији је оснивач АП Војводина, које се нису могле предвидети, а које су наступиле после 
доношења Решењу о додели средстава по јавном конкурсу за изградњу, одржавање и опремање 
здравствених установа у 2015. години који су хитни за обављање делатности здравствених 
установа број:129-401-3849/2015-7 од 29. јула 2015. године, покрајинска секретарка за здравство, 
социјалну политику и демографију донела је Решење о измени решења о додели средстава по 
јавном конкурсу за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа у 2015. години који 
су хитни за обављање делатности здравствених установа. 


