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 БРОЈ:129-401-26/2016-7 
 

ДАТУМ:19. фебруара 2016. године 

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

(''Службени лист АПВ'', број 37/14), члана 10. 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 1/16) у вези са 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију за 2016. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног 
конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-
401-26/2016 од 12. јануара 2016. 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 2016. ГОДИНИ, КОЈИ СУ ХИТНИ 

 ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
 
I 

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

2016. години, који су хитни за обављање делатности здравствених установа број:129-401-26/2016-
2 од 13. јануара 2016. године, објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 1/16, дневном листу 
''Данас'' од 13. јануара 2016. 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 19.976.000,00 
динара следећим учесницима на јавном конкурсу чије су пријаве поднете до 17. фебруара 2016. 
године: 
 
1. Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица за набавку следеће опреме:  

-бронихијалних аспиратора (4 комада) у износу од 336.000,00 динара, 
-аспиратора за трајну дренажу (4 комада) у износу од 672.000,00 динара, 
-комплета за кисеоничку терапију (4 комада) у износу од 168.000,00 динара, 
-дефибрилатора у износу од 1.020.000,00 динара,  

што укупно износи 2.196.000,00 динара. 
 
2. Клиничком центру Војводине, Нови Сад: 
 - за исходовање потребне документације за отпочињање радова на инвестиционом 
одржавању објекта за патологију трудноће Клинике за гинекологију и акушерство у износу од 
230.000,00 динара, 

- за радове на адаптацији објекта за патологију трудноће Клинике за гинекологију и 
акушерство у износу од 6.150.000,00 динара, 

- за годишње одржавање RIS система у износу од 1.500.000,00 динара, 
- за проширење капацитета архиве постојећег PACS система за прихват већег броја студија 

и обезбеђивање прве и комплетне друге копије слика у износу од 1.800.000,00 динара, 
- за део трошкова за набавку дијагностичке радне станице при постојећем PACS систему у 

износу од 600.000,00 динара, 
што укупно износи 10.280.000,00 динара. 

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
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3. Општој болници Суботица за набавку система за ендоскопске и хистероскопске операције у 
износу од 7.000.000,00 динара. 
 
4. Општој болници Вршац за главни пројекат друге фазе реконструкције и адаптације 
породилишта у износу од 500.000,00 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.  

 
 
 
 

                                                                                                                   
 


