
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за 
здравство 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4385  Ф: +381 21 456 119 
psz@vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ: 138-401-856/2022-14 
 
 

ДАТУМ: 23. маја 2022. године 
 

На основу члана 16. став 5. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(''Службени лист АПВ'', бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 10. 
став 3. Одлуке о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског 
секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина (''Службени лист АПВ'', број 4/22) у вези са 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2022. годину и Решењем о 
покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за 
здравство број:138-401-856/2022 од 4. фебруара 2022. године, покрајински секретар за 
здравство, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
 ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА 

 ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2022. ГОДИНИ 
 
I 

 
На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, 

одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години број:138-401-856/2022-2  
објављеног у ''Службеном листу АПВ'', број 8/22, дневном листу ''Курир'' од 9. фебруара 2022. 
године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство 
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 
додељују се средства следећим учесницима на јавном конкурсу: 
 
1. Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад у износу од 
822.000,00 динара по пријави на јавни конкурс од 20.05.2022. године број:138-401-5727/2022. 
 
2. Општој болници Вршац, Вршац у износу од 2.500.000,00 динара по пријави на јавни конкус од 
23.05.2022. године број:138-401-5735/2022. 

 
II 

 
Покрајински секретаријат за здравство 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 страна.  

 
 
 

                                                                                                                             ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
                                                                                                                            ЗА ЗДРАВСТВО 

 
                                                                                                                                   проф. др Зоран Гојковић 
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