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 На основу члана 283. став 8. Законика о кривичном поступку („Службени гласник 

РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 ─ УС и 62/21 ─ УС), члана 

136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 

95/18 – аутентично тумачење), члана 17. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 ─  исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ─ УС, 

72/12, 7/14 ─  УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  

Влада доноси 

РЕШЕЊЕ 

о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 

 

1. Средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења у укупном износу 

500.000.000,00 динара додељују се на следећи начин: 

1)   Универзитетски клинички центар Србије из Београда, назив пројекта: 

„Набавка медицинске опреме за Универзитетски клинички центар Србије”, износ 

41.262.997,00 динара; 

2)   Клиничко болнички центар Звездара из Београда, назив пројекта: 

„Набавка ДХА апарата”, износ 14.200.800,00 динара; 

3)   Универзитетски клинички центар Ниш из Ниша, назив пројекта: 

„Набавка једног артроскопског стуба са инструментима за потребе Kлинике за 

ортопедију и трауматологију УКЦ Ниш”, износ 16.471.200,00 динара; 

4)   Институт за онкологију и радиологију Србије из Београда, назив пројекта: 

„Набавка два апарата за аутотрансфузију у циљу смањења коришћења алогене крви при 

извођењу онколошких операција у Институту за онкологију и радиологију Србије”, 

износ 7.449.600,00 динара; 

5)   Клиничко болнички центар Земун из Београда, назив пројекта: „Пројекат 

набавке медицинске опреме: Централни мониторинг система за кардиолошку коронарну 

интензивну негу и апарати за 24- часовни Холтер мониторинг ЕКГ-а и крвног притиска”, 

износ 21.197.376,00 динара; 

6)   Институт за ортопедију „Бањица” из Београда, назив пројекта: „Нова 

опрема за унапређење рада операционог блока”, износ 2.998.440,00 динара; 

7)   Универзитетски клинички центар Крагујевац из Крагујевца, назив 

пројекта: „Набавка Гасног хроматографа са масеном спектрометријом (GC/MS) за 

потребе Службе за медицину и токсикологију, УКЦ Крагујевац”, износ 13.230.000,00 

динара,; 

8)   Клиничко болнички центар „Бежанијска коса” из Београда, назив 

пројекта: „Пост- Ковид пројекат”, износ 16.309.920,00 динара; 

9)   Универзитетска дечја клиника из Београда, назив пројекта: „Унапређење 

оперативне безбедности кардиохируршких пацијената од 0-18 година у Универзитетској 

дечјој клиници”, износ 13.413.677,00 динара; 



2 

 

10) Клиничко болнички центар Приштина из Грачанице, назив пројекта: 

„Побољшање услова рада лабораторије у КБЦ Приштина”, износ 1.800.000,00 динара; 

11) Клиничко болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” из 

Београда, назив пројекта: „Набавка бронхоскопа – у служби формирања кабинета за 

дечије плућне болести и туберколозу Клиничко болничког центра Др Драгиша Мишовић 

– Дедиње одељења дневне болнице ради оптималног дијагностиковања хроничних 

специфичних и неспецифичних плућних обољења као и терапијска примена одређених 

лекова и метода уз коришћење бронхоскопа”, износ 7.825.299,00 динара; 

12) Српска православна црква – Свети Архијерејски Синод из Београда, 

назив пројекта: „Обнова фасаде Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Тузли”, 

износ 5.145.582,00 динара; 

13) Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије из Београда, 

назив пројекта: „Пројекат унапређења дијагностике третирања и опоравка врхунских 

спортиста  олимпијаца и рекреативаца”, износ 8.367.000,00 динара; 

14) Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије” из 

Београда, назив пројекта: „Превентива је пола здравља-дигитални рендген у примарној 

здравственој заштити”, износ 7.889.280,00 динара; 

15) Институт за ментално здравље из Београда, назив пројекта: „Савремена 

опрема за видео-електроенцефалографију (в-ЕЕГ)”, износ 5.280.000,00 динара; 

16) Национално удружење родитеља деце оболеле од рака – НУРДОР из 

Београда, назив пројекта: „Рехабилитациони камп за децу лечену од рака „Камп Љубави 

и Наде 2022””, износ 1.820.800,00 динара; 

17) Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић” из Шапца, назив пројекта: 

„Набавка новог ултразвучног колор доплер 3D апарата у гинеколошкој конфигурацији”, 

износ 4.500.000,00 динара; 

18) Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања” из 

Сокобање, назив пројекта: „Набавка апарата за ултразвучну дијагностику”, износ 

4.500.000,00 динара; 

19) Општа болница Нови Пазар из Новог Пазара, назив пројекта: 

„Ултразвучни апарат са три сонде”, износ 4.500.000,00 динара; 

20) Општа болница „Алексинац” из Алексинца, назив пројекта: „ХД стуб 

за ендоурологију са биполарним ресектоскопом”, износ 6.570.720,00 динара; 

21) Општа болница Горњи Милановац из Горњег Милановца, назив 

пројекта: „Набавка операционог хируршког стола за потребе Службе опште хирургије 

Опште болнице Горњи Милановац”, износ 5.455.622,00 динара; 

22) Гимназија Прибој из Прибоја, назив пројекта: „Опремање фискултурне 

сале за потребе одељења са посебним способностима за спорт”, износ 799.704,00 

динара; 

23) Техничка школа из Зајечара, назив пројекта: „Унапређење практичне 

наставе у подручју рада саобраћаја”, износ 1.495.000,00 динара; 

24) Пољопривредно-хемијска школа из Обреновца, назив пројекта: 

„Промена система грејања на ефикаснији и еколошки прихватљивији начин на школској 

економији у Грабовцу”, износ 1.440.000,00 динара; 
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25) Гимназија из Куршумлије, назив пројекта: „Опремање кабинета за 

стране језике”, износ 1.100.040,00 динара; 

26) Економска школа Пирот из Пирота, назив пројекта: „Набавка ИКТ 

опреме за специјализовани кабинет за предузетништво, банкарство и осигурање”, износ 

1.215.360,00 динара; 

27) Зуботехничка школа из Београда, назив пројекта: „Набавка ЗД оралног 

скенера за зуботехничку школу Београд”, износ 1.146.447,00 динара; 

28) Средња школа из Нове Вароши, назив пројекта: „Модерна учионица”, 

износ 539.420,00 динара; 

29) Школа примењених уметности из Шапца, назив пројекта: „Уметност по 

зиду”, износ 303.921,00 динара; 

30) Карловачка гимназија из Сремских Карловаца, град Нови Сад, назив 

пројекта: „Опремање Карловачке гимназије рачунарском опремом за кабинете 

информатике”, износ 1.864.485,00 динара; 

31) Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић” из Пожеге, 

назив пројекта: „Набавка опреме за школску пекару”, износ 1.217.760,00 динара; 

32) Гимназија „Свети Сава” из Београда, назив пројекта: „Пројекат 

опремања школе школским намештајем, информатичком и техничком опремом” износ 

4.942.363,00 динара; 

33) Гимназија Босилеград из Босилеграда, назив пројекта: „Дигитална 

настава”, износ 480.000,00 динара; 

34) Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи” из Суботице, 

назив пројекта: „Куповина рачунара”, износ 979.680,00 динара; 

35) Економско – трговинска школа из Зајечара, назив пројекта: 

„Дигитализација и опремање кабинета наставним средствима за образовни профил 

Туристичко – хотелијерски техничар”, износ 994.308,00 динара; 

36) Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом 

ученика из Новог Сада, назив пројекта: „Сензорне собе за децу Новог Сада”, износ 

1.199.316,00 динара; 

37) Академија за националну безбедност из Београда, назив пројекта: 

„Формирање и опремање новог кабинета за извођење наставе на Академији за 

националну безбедност у Београду”, износ 1.100.000,00 динара; 

38) Гимназија „Вељко Петровић” из Сомбора, назив пројекта: „Опремање 

кабинета за историју”, износ 297.465,00 динара; 

39) Средња школа „Свети Трифун” са домом ученика из Александровца, 

назив пројекта: „Опремање кабинета физике и хемије”, износ 708.472,00 динара; 

40) Гимназија Пирот из Пирота, назив пројекта: „Набавка рачунарске и 

електронске опреме за потребе реаизације савремене наставе специјализованих одељења 

за рачунарство и информатику и специјализованих одељења за сценске и аудио – 

визуелне уметности, као и за наставу информатике и рачунарства у свим гимназијским 

одељењима”, износ 830.765,00 динара; 

41) Гимназија „Бора Станковић” из Бора, назив пројекта: „Дигитална 

учионица за реализацију изборних програма у гимназији”, износ 735.600,00 динара; 
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42) Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла” из Костолца, град 

Пожаревац, назив пројекта: „Опремање специјализоване учионице за електро 

практичну наставу”, износ 460.860,00 динара; 

43) Економскo - трговинска школа „Вук Караџић” из Старе Пазове, назив 

пројекта: „Опремање рачунарског кабинета”, износ 599.040,00 динара; 

44) Економско - трговинска школа из Смедерева, назив пројекта: 

„Санација мокрог чвора фискултурних сала и кречење мале фискултурне сале”, износ 

1.668.936,00 динара; 

45) Средња стручна школа „4. Јули” из Врбаса, назив пројекта: 

„Модернизација школе кроз набавку савремене ИТ опреме”, износ 1.101.765,00 динара; 

46) Стручна школа „Свети Сава” из Бујановца, назив пројекта: „Ученик у 

центру учења”, износ 599.250,00 динара; 

47) Средња школа „Вук Караџић” из Сечња, назив пројекта: 

„Оплемењивање школских просторија”, износ 593.940,00 динара; 

48) Електротехничка школа „Михајло Пупин” из Новог Сада, назив 

пројекта: „Осавремењивање наставног процеса и подизање квалитета наставе ученика 

информационих технологија”, износ 600.000,00 динара; 

49) Пољопривредна школа са домом ученика из Футога, град Нови Сад, 

назив пројекта: „Дигитализацијом до квалитетније наставе”, износ 599.000,00 динара; 

50) Гимназија из Косовске Каменице, назив пројекта: „Опремање кабинета 

информатике и замена дотрајале столарије”, износ 996.000,00 динара; 

51) Техничка школа „9. Мај” из Бачке Паланке, назив пројекта: „Кабинет 

ЦНЦ мехатронике”, износ 3.588.000,00 динара; 

52) Српска Православна Црквена Општина - Богословија Светог Саве из 

Београда, назив пројекта: „Набавка школског инвентара”, износ 1.153.429,00 динара; 

53) Средња школа ,,Мионица” из Мионице, назив пројекта: „Опремање 

школског амфитеатра”, износ 681.480,00 динара; 

54) Економско – трговинска школа из Кикинде, назив пројекта: „Опремање 

куварског кабинета”, износ 480.244,00 динара; 

55) Пољопривредна школа ,,Јосиф Панчић” из Панчева, назив пројекта: 

„Опремањем учионице до савремене наставе у Пољопривредној школи ,,Јосиф 

Панчић””, износ 636.113,00 динара;  

56) Текстилно – технолошка и пољопривредна школа ,,Деспот Ђурађ” из 

Смедерева, назив пројекта: „Дигитална настава”, износ 549.690,00 динара;  

57) Паланачка гимназија из Смедеревске Паланке, назив пројекта: 

„Материјална опремљеност кабинета за хемију”, износ 1.358.318,00 динара; 

58) Економско – трговинска школа Крушевац из Крушевца, назив 

пројекта: „ Дигитализација рада Економско – трговинске школе у Крушевцу у служби 

модерног образовања”, износ 275.172,00 динара; 

59) Дом здравља Штрпце из Штрпца, назив пројекта: „Набавка медицинске 

опреме”, износ 2.870.000,00 динара; 

60) Дом здравља „Др Ђорђе Бастић” из Србобрана, назив пројекта: 

„Набавка биохемијског анализатора за потребе лабораторијске службе Дома здравља”, 

износ 3.528.000,00 динара; 
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61)  Здравствени центар Ужице - организациона јединица Дом здравља 

Ариље из Ужица, назив пројекта: „Набавка медицинског аутоклава за потребе Дома 

здравља Ариље”, износ 947.400,00 динара; 

62) Здравствени центар Ужице - организациона јединица Дом здравља 

Косјерић из Ужица, назив пројекта: „Набавка ултразвучног апарата”, износ 

2.229.317,00 динара; 

63) Дом здравља Гаџин Хан из Гаџиног Хана, назив пројекта: „Унапређење 

квалитета здравствене заштите становништва општине Гаџин Хан – набавка 

стоматолошке столице”, износ 1.633.000,00 динара; 

64) Дом здравља Жабаљ из Жабља, назив пројекта: „Набавка радиолошког 

ултразвучног апарата за потребе Дома здравља Жабаљ (са 3 сонде: линеарна, 

кардиолошка, абдоминална конвексна)”, износ 4.400.000,00 динара; 

65) Дом здравља Косово Поље из Косова Поља, назив пројекта: „Опремање 

Дома здравља Косово Поље неопходним апаратима за нормалан рад”, износ 6.053.400,00 

динара; 

66) Дом здравља Љиг из Љига, назив пројекта: „Набавка новог 

гинеколошко-перинатолошког ултразвучног апарата Voluson P8 са 2D конвексном и 2D 

ендокавитарном сондом и принтером”, износ 4.176.000,00 динара; 

67) Општина Димитровград, назив пројекта: „Набавка ултразвучног колор 

доплер система ради унапређења квалитета пружања здравствених-гинеколошких 

услуга женама из Димитровграда”, износ 3.600.000,00 динара; 

68) Дом здравља Доња Гуштерица из Доње Гуштерице, назив пројекта: 

„Набавка возила за потребе патронажне службе, службе кућног лечења и превоза на 

дијализу”, износ 1.840.000,00 динара; 

69) Дом здравља Звечан из Звечана, назив пројекта: „Набавка 

офталмолошке опреме за службу офталмологије Дома здравља Звечан”, износ 

3.871.900,00 динара; 

70) Дом здравља Краљево из Краљева, назив пројекта: „Унапређење услова 

за рад службе за здравствену заштиту жена Дома здравља Краљево”, износ 3.346.000,00 

динара; 

71) Дом здравља Ваљево из Ваљева, назив пројекта: „Набавка опреме за 

влажну и суву стерилизацију инструмената, медицинског и санитетског материјала 

Службе за стоматолошку здравствену заштиту”, износ 1.191.588,00 динара; 

72) Дом здравља Сента из Сенте, назив пројекта: „Набавка медицинске 

опреме и апарата неопходне за квалитетан и неометан рад Службе за здравствену 

заштиту предшколске и школске деце”, износ 2.200.000,00 динара; 

73) Дом здравља Сечањ из Сечња, назив пројекта: „Доступна савремена 

гинеколошка здравствена заштита”, износ 1.528.380,00 динара; 

74) Дом здравља Тутин из Тутина, назив пројекта: „Набавка биохемијског 

анализатора”, износ 2.749.680,00 динара; 

75) Дом здравља Дољевац из Дољевца, назив пројекта: „Набавка 

ултразвука”, износ 3.600.000,00 динара; 

76) Дом здравља Рашка из Рашке, назив пројекта: „Увођење савремене 

технологије у лабораторију”, износ 2.298.000,00 динара; 
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77) Дом здравља Босилеград из Босилеграда, назив пројекта: „Набавка 

новог ултразвучног апарата”, износ 4.500.000,00 динара; 

78) Дом здравља Бела Паланка из Беле Паланке, назив пројекта: „Нова 

опрема за савременије здравство 4”, износ 900.000,00 динара; 

79) Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић” из Александровца, назив 

пројекта: „Опремање лабораторије Дома здравља Др Добривоје Гер. Поповић”, износ 

165.048,00 динара; 

80) Дом здравља „Др Мартон Шандор” из Малог Иђоша, назив пројекта: 

„Набавка биохемијског апарата за потребе Дома здравља”, износ 3.500.000,00 динара; 

81) Дом здравља Власотинце из Власотинца, назив пројекта: „Набавка 

савременог ултразвучног апарата новије генерације”, износ 3.948.000,00 динара; 

82) Општина Ивањица, назив пројекта: „Набавка медицинске и друге 

опреме за потребе Дома здравља у Ивањици”, износ 4.799.000,00 динара; 

83) Основна школа „Краљ Александар I” из Горњег Милановца, назив 

пројекта: „Дигитална учионица за лакше учење”, износ 999.000,00 динара;  

84) Основна музичка школа „Божидар Трудић” из Смедеревске Паланке, 

назив пројекта: „Набавка опреме”, износ 234.932,00 динара; 

85) Основна школа „Десанка Максимовић” из Горњег Милановца, назив 

пројекта: „Од старог–нови кабинет”, износ  1.177.524,00 динара; 

86) Основна школа „Бранко Радичевић” из Штавља, општина Сјеница, 

назив пројекта: „Реконструкција и санација - котлара”, износ 2.983.144,00 динара; 

87) Предшколска установа „Наше дете” из Зубиног Потока, назив 

пројекта: „Санација мокрог чвора”, износ 1.265.000,00 динара; 

88) Предшколска установа „Цветић” из Кнића, назив пројекта: „Набавка 

опреме за перионицу”, износ 1.840.896,00 динара; 

89) Основна школа „Вук Караџић” из Витошевца, општина Ражањ, назив 

пројекта: „Наш мали дигитални свет”, износ 1.063.638,00 динара; 

90) Основна школа „Жабаре” из Жабара, град Крушевац, назив пројекта: 

„Замена столарије за бољу енергетску ефикасност у издвојеној школи у Жабарима”, 

износ 2.500.000,00 динара; 

91) Основна школа „Алекса Дејовић” из Севојна, град Ужице, назив 

пројекта: „Набавка компјутера и монитора”, износ 713.046,00 динара; 

92) Основна школа „Предраг Девеџић” из Врањске Бање, град Врање, 

назив пројекта: „Дигитализација школе”, износ 1.978.500,00 динара; 

93) Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин” из Гложана, општина 

Бачки Петровац, назив пројекта: „Модернизација школе набавком мултимедијалне 

опреме и намештаја”, износ 1.077.240,00 динара; 

94) Основна школа „Свети Сава” из Рибнице, град Краљево, назив 

пројекта: „Пројектовање-знањем у будућност”, износ 620.640,00 динара; 

95) Предшколска установа „Лабуд Пејовић” из Бечеја, назив пројекта: 

„Безбедна храна до дечјих стомака”, износ 3.000.000,00 динара; 

96) Основна школа „Младост” из Врњaца, општина Врњачка Бања, назив 

пројекта: „Осавремењивање наставног процеса набавком рачунара и ИТ опреме”, износ 

568.225,00 динара; 
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97) Музичка школа „Јосиф Маринковић” из Београда, назив пројекта: 

„Набавка четири клавира за једину музичку школу која нуди комплетан систем музичког 

образовања”, износ 948.000,00 динара; 

98) Основна школа „Миливој Петковић-Фећко” из Платичева, општина 

Рума, назив пројекта: „Набавка опреме- Notebook рачунари”, износ 489.900,00 динара; 

99) Основна школа „Свети Сава” из Шапца, назив пројекта: „Опремање и 

уређење кабинета за сензомоторичку интеграцију”, износ 396.920,00 динара; 

100) Основна школа „Др Зоран Ђинђић” из Брзог Брода, град Ниш, назив 

пројекта: „Адаптација, санација и реконструкција санитарног чвора и просторија за 

смештај ученика у продуженом боравку”, износ 680.378,00 динара; 

101) Предшколска установа „Пахуљице” из Бруса, назив пројекта: „Чисто 

као пахуљица”, износ 2.648.061,00 динара; 

102) Основна школа „Свети Сава” из Врчина, град Београд, назив пројекта: 

„Учење на даљину – савремена настава”, износ 598.680,00 динара; 

103) Основна школа „Душан Јерковић” из Банатског Карловца, општина 

Алибунар,  назив пројекта: „Опремање школске „Душан Јерковић” дигиталне учионице 

потребним хардвером и израда софтверског пакета за рад наставника и ученика на 

даљину” износ 1.363.360,00 динара;   

104) Основна школа „1. мај” из Владимировца, општина Алибунар,  назив 

пројекта: „Стварање модерне школе са савременом ИТ опремом”, износ 1.019.430,00 

динара; 

105) Основна школа „Вук Караџић” из Србобрана, назив пројекта: „Школа 

за 21. век”, износ 559.870,00 динара; 

106) Основна школа „Живко Љујић” из Нове Вароши, назив пројекта: 

„Замена винил пода и унутрашњих врата у Основној школи „Живко Љујић””, износ 

1.451.450,00 динара; 

107) Основна школа „Други шумадијски одред” из Марковца, општина 

Велика Плана, назив пројекта: „Керамичарска радионица”, износ 350.000,00 динара; 

108) Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић” из Панчева, 

назив пројекта: „Текуће одржавање кровне конструкције”, износ 2.630.980,00 динара; 

109) Основна школа „Свети Сава” из Топонице, општина Кнић, назив 

пројекта: „Савремена кухиња у служби здравља деце”, износ 1.474.452,00 динара; 

110) Основна школа „Татомир Анђелић” из Мрчајеваца, град Чачак, назив 

пројекта: „Заједно за савремену наставу”, износ 478.080,00 динара; 

111) Основна школа „Милинко Кушић” из Ивањице, назив пројекта: 

„Опремање три кабинета Технике и технологије рачунарима” износ 1.050.300,00 

динара; 

112) Специјална школа са домом ученика „Бубањ” из Ниша, назив 

пројекта: „Опремање Специјалне школе ОСИ возилом”, износ 3.525.000,00 динара; 

113) Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић” из Суботице,  

назив пројекта: „Интерактивна настава за децу са сметњама у развоју”, износ 987.000,00 

динара; 
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114) Основна школа „Андра Савчић” из Ваљева, назив пројекта: 

„Реконструкција фискултурне сале у Основној школи „Андра Савчић””, износ 

3.017.626,00 динара; 

115) Основна школа „Свети ђакон Авакум” из Трнаве, град Чачак, назив 

пројекта: „Савремена дигитална учионица”, износ 713.847,00 динара; 

116) Основна школа „Данило Зеленовић” из Сирига, општина Темерин, 

назив пројекта: „Опремање информатичког кабинета и набавка основне техничке опреме 

за извођење наставе информатике, преношење наставе путем интернета и у случају 

наставе на даљину”, износ 449.720,00 динара; 

117) Основна школа „Момчило Настасијевић” из Горњег Милановца, 

назив пројекта: „Набавка потребне информатичке опреме за опремање кабинета и 

учионица”, износ 984.000,00 динара; 

118) Музичка школа „Коста Манојловић” из Смедерева, назив пројекта: 

„Куповина клавира за потребе музичке школе”, износ 500.000,00 динара; 

119) Основна школа „Душан Радовић” из Пирота, назив пројекта: 

„Дигитално компетентан наставник – квалитетнија настава”, износ 596.400,00 динара; 

120) Основна школа „Душан Вукасовић - Диоген” из Купинова, општина 

Пећинци, назив пројекта: „Опремање кабинета за физику”, износ 431.376,00 динара; 

121) Предшколска установа „Невен” из Бајине Баште, назив пројекта: 

„Пружимо корак унапред”, износ 1.832.134,00 динара; 

122) Основна школа „Јован Миодраговић” из Београда, назив пројекта: 

„Замена подних ПВЦ облога у свим учионицама, кабинетима и зборници школе”, износ 

4.000.000,00 динара; 

123) Основна школа „Алекса Шантић” из Степановићева, град Нови Сад, 

назив пројекта: „Моја дигитална учионица – опремање кабинета за информатику”, износ 

831.000,00 динара; 

124)  Основна школа „Никодије Стојановић Татко” из Прокупља, назив 

пројекта: „Опремање мултимедијалне учионице”, износ 422.860,00 динара; 

125) Основна школа „Анта Богићевић” из Лознице, назив пројекта: „Израда 

мокрог чвора у Основној школи „Анта Богићевић” – стара Зграда”, износ 518.964,00 

динара; 

126) Основна школа „Јанко Веселиновић” из Црне Баре, општина 

Богатић, назив пројекта: „Сеоска школа = савремена школа”, износ 985.320,00 динара;  

127) Основна школа „Петар Лековић” из Пожеге, назив пројекта: 

„Савремена учионица”, износ 652.920,00 динара; 

128) Основна школа „Слободан Секулић” из Ужица, назив пројекта: 

„Здрави зуби за здрав живот”, износ 1.400.000,00 динара; 

129) Основна школа „Сава Вељковић” из Добрице, општина Алибунар, 

назив пројекта: „Замена столарије и компјутерске опреме у Основној школи „Сава 

Вељковић””, износ 3.362.932,00 динара; 

130) Основна школа „10. Октобар” из Суботице, назив пројекта: „Савремена 

опрема – квалитетно образовање”, износ 403.320,00 динара; 
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131) Основна школа „Јован Поповић” из Крушевца, назив пројекта: 

„Опремање администрације – канцеларије у Основној школи „Јован Поповић” у 

Крушевцу”, износ 660.064,00 динара; 

132) Основна школа „15. Октобар” из Пивница, општина Бачка Паланка, 

назив пројекта: „Опремање/адаптација информатичког кабинета”, износ 444.000,00 

динара; 

133) Основна школа „Лаза Костић” из Ковиља, град Нови Сад, назив 

пројекта: „Набавка рачунарске опреме због дотрајалости постојеће”, износ 599.040,00 

динара; 

134) Основна школа „Вук Караџић” из Поточца, општина Параћин, назив 

пројекта: „Замена дотрајалих врата у тоалету матичне школе у Поточцу”, износ 

424.200,00 динара; 

135) Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић” из Бачке 

Паланке, назив пројекта: „Уређење концертне сале школе у склопу припрема за 

Фестивал музичких и балетских школа Србије”, износ 304.800,00 динара; 

136) Основна школа „Свети Сава” из Суботице, назив пројекта: 

„Реализација примене есДневника и развој дигитализације наставе у школи”, износ 

718.560,00 динара; 

137) Основна школа „Иво Лола Рибар” из Александровца, назив пројекта: 

„Замена столарије у Основној школи „Иво Лола Рибар” у Лаћиследу”, износ 7.640.280,00 

динара; 

138) Основна школа „Живадин Апостоловић” из Трстеника, назив 

пројекта: „Дигитално око – прозор у свету”, износ 519.987,00 динара; 

139) Основна школа „Братство - јединство” из Куцуре, општина Врбас, 

назив пројекта: „Унапређење наставе употребом ИКТ - а”, износ 505.400,00 динара; 

140) Основна школа „Сретен Младеновић” из Десимировца, град  

Крагујевац, назив пројекта: „Реконструкција система грејања у Основној школи Сретен 

Младеновић у Реснику”, износ 7.000.000,00 динара; 

141) Основна школа „Јеврем Обреновић” из Шапца, назив пројекта: 

„Пројекат санације крова и замене фасаде у издвојеном одељењу школе у Мишару”, 

износ 4.580.984,00 динара; 

142) Дечија установа „Дечија радост” из Ирига, назив пројекта: „Радови на 

текућем одржавању подова – паркета у објекту „Вила” у Врднику, дечије установе 

„Дечија радост” Ириг”, износ 1.191.558,00 динара;  

143) Основна школа ,,4. октобар” из Војводе Степе, општина Нова Црња, 

назив пројекта: „Опреми ме – Покрени ме”, износ 406.295,00 динара; 

144) Основна школа ,,Бранко Радичевић” из Разбојне, општина Брус, назив 

пројекта: „Опремање кабинета природних наука – физике и хемије у Основној школи у 

Разбојни – наши природњаци су успешни ђаци!”, износ 1.064.302,00 динара; 

145) Основна школа ,,Иво Андрић” из Будисаве, град Нови Сад, назив 

пројекта: „Набавка рачунара и рачунарске опреме”, износ 600.000,00 динара;  

146) Предшколска установа ,,Сунце” из Липљана, назив пројекта: 

„Опремање кабинета за информатику”, износ 270.000,00 динара;  
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147) Основна школа ,,Бранко Крсмановић” из Доње Мутнице, општина 

Параћин,  назив пројекта: „Адаптација мокрих чворова у матичној школи”, износ 

3.224.830,00 динара; 

148) Основна школа ,,Исидора Секулић”, из Панчева, назив пројекта: 

„Осавремењивање наставних кабинета дигиталном опремом”, износ 587.997,00 динара;  

149) Основна школа „Вукова спомен школа” из Тршића, град Лозница, 

назив пројекта: „Опремање куварског кабинета”, износ 2.997.072,00 динара; 

150) Основна школа ,,Брана Павловић” из Коњуха, град Крушевац, назив 

пројекта: „Ново лице моје школице”, износ 2.829.638,00 динара;  

151) Основна школа ,,Олга Петров” из Банатског Брестовца, град 

Панчево,  назив пројекта: „Безбрижно детињство и школа без насиља”, износ 188.300,00 

динара;  

152) Основна школа ,,Десанка Максимовић” из Београда, назив пројекта: 

„Дигитално опремање”, износ 748.500,00 динара; 

153) Основна школа ,,Ратко Павловић Ћићко” из Раткова, општина 

Оџаци, назив пројекта: „Текуће поправке и одржавање зида на објекту школе”, износ 

2.528.100,00 динара;   

154) Основна школа ,,Ђура Јакшић”  из Каћа, град Нови Сад, назив 

пројекта: „Набавка рачунарске опреме”, износ 599.040,00 динара;  

155) Основна школа ,,Братство – јединство” из Панчева, назив пројекта: 

„Замена прозорске столарије у холу школе”, износ 1.660.487,00 динара; 

156) Дом за децу ометену у развоју ,,Колевка” из Суботице, назив пројекта: 

„Набавка опреме за вешерај за потребе деце са сметњама у развоју смештених  Дому за 

децу ометену у развоју ,,Колевка'' из Суботице ”, износ 3.648.984,00 динара;  

157) Црвени крст Рума из Руме, назив пројекта: „Унапређење рада Црвеног 

крста Рума”, износ 3.500.000,00  динара;  

158) Центар дечијих летовалишта и опоравилишта града Београда  из 

Београда, назив  пројекта: „Набавка опреме за вешерај 2022”, износ 4.739.600,00 

динара; 

159) Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др Никола Шуменковић” из 

Стамнице, Општина Петровац на Млави, назив пројекта: „Набавка топловодног 

котла за грејање”, износ 6.716.892,00 динара;  

160) Дом  за одрасле и старије ,,Свети Василије Острошки - Чудотворац” 

из Новог Бечеја, назив пројекта: „Стављање у функцију котларнице на биомасу 

изградњом новог топловода”, износ 7.479.005,00 динара;  

161) Геронтолошки центар из Јеленче, град Шабац, назив пројекта: 

„Реконструкција и поправка система за грејање објекта установе”, износ 3.558.260,00 

динара;  

162) Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у 

развоју из Београда,  назив пројекта: „Санацијом објеката до побољшања квалитета 

услуге социјалне заштите”, износ 6.868.230,00 динара;  

163) Центар за стручно усавршавање запослених у образовању из Сомбора,  

назив пројекта: „Напредним технологијама до развоја компетенција запослених у 

образовању”, износ 1.086.000,00 динара; 
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164) Геронтолошки центар Кикинда из Кикинде, назив пројекта: „Набавка 

путничког и доставног возила”, износ 2.595.697,00 динара; 

165) Геронтолошки центар Кањижа из Кањиже, назив пројекта: „Израда 

машинског и електро пројекта за замену комбинованог гасног котла и куповина гасног 

котла”, износ 220.000,00 динара;  

166) Геронтолошки центар ,,Јеленац” из Алексинца, назив пројекта: 

„Набавка опреме за кухињу и здравију и квалитетнију исхрану корисника”, износ 

4.100.000,00 динара;  

167) Геронтолошки центар Младеновац из Младеновца, назив пројекта: 

„Сигуран корак у старости”, износ 5.155.920,00 динара;  

168) Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево из 

Панчева, назив пројекта: „Енергетска ефикасност”, износ 208.000,00 динара; 

169) Удружење глувих и наглувих за Град Ужице, Општине Ариље, 

Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина из Ужица, 

назив пројекта: „Пробудимо се на време”, износ 273.300,00 динара; 

170) Удружење родитеља и хранитеља деце и одраслих особа са 

инвалидитетом „Алтруист” из Жабља, назив пројекта: „Адаптација дневног боравка 

за особе са инвалидитетом”, износ 3.000.000,00 динара; 

171) Удружење кошаркаша у колицима „Мачва БН 01”  из Богатића, назив 

пројекта: „Набавка точкова за кошаркашка колица”, износ 658.560,00 динара; 

172) Спортско удружење „Удружење кошарке у колицима Наис” из Ниша, 

назив пројекта: „Набавка специјалних колица и кошарке у колицима”, износ 1.700.000,00 

динара; 

173) Међуопштинска организација савеза слепих Србије - Панчево из 

Панчева, назив пројекта: „Таргет”, износ 260.900,00 динара; 

174) Удружење особа са церебралном и дечијом парализом „Воља за 

животом” Велика Плана из Велике Плане, назив пројекта: „И ми можемо и хоћемо”, 

износ 1.244.000,00 динара; 

175) Стонотениски клуб особа са инвалидитетом „Наис” из Ниша, назив 

пројекта: „Набавка специјализоване опреме и реквизита за стони тенис особа са 

инвалидитетом”, износ 895.000,00 динара; 

176) Кошаркашки клуб инвалида у колицима „Војводина” из Новог Сада, 

назив пројекта: „Набавка специјалних колица за кошаркаше у колицима”, износ 

1.620.000,00 динара; 

177) Клуб седеће одбојке „Смеч” из Београда, назив пројекта: „Обезбеђење 

специјализоване конструкције мреже за седећу одбојку”, износ 1.080.000,00 динара; 

178) Установа - Јавна библиотека „Бора Станковић” из Врања, назив 

пројекта: „Најлепше за најмлађе: ново Дечије одељење Врањске библиотеке”, износ 

2.548.516,00 динара; 

179) Удружење родитеља, старатеља, деце и пријатеља деце оболеле од 

малигних болести „Чика Боца” из Београда, назив пројекта: „Камп „Ми можемо све 

2022””, износ 2.302.300,00 динара; 

180) Удружење грађана „Ера” из Ужица, назив пројекта: „Међународни 

дечији фестивал фолклора „Лицидерско срце””, износ 2.540.000,00 динара; 
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181) Унија студената Правног факултета у Београду из Београда, назив 

пројекта: „Копаоничка правна школа 2022 – Legalitas regnorum fundamentum”, износ 

1.641.220,00 динара; 

182) Центар за превенцију криминала и постпеналну помоћ – „Неостарт” 

из Београда, назив пројекта: „Покретање постпеналних центара у Србији”, износ 

538.000,00 динара; 

183) Удружење избеглих и расељених лица „Завичај” општине Мали 

Иђош из Фекетића, општина Мали Иђош, назив пројекта: „Уређење простора у 

центру Фектића”, износ 850.000,00 динара; 

184) Спортски савез Општине Трговиште из Трговишта, назив пројекта: 

„Школски спорт 2022”, износ 322.610,00 динара; 

185) Фондација „Хартефакт фонд” из Београда, назив пројекта: „Хартефакт 

Кућа”, износ 4.325.138,00 динара; 

186) Удружење грађана „Земља живих” из Новог Сада, назив пројекта: 

„Нови Почетак”, износ 860.000,00 динара; 

 

 2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број:401-3153/2022  

У Београду, 14. априла 2022. године 

 

 

                                                                В  Л  А  Д  А 

                                                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

                                                                                                                     Ана Брнабић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


