
 ДОНАЦИЈЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У 2009. ГОДИНИ 

рб. прималац донације предмет донације износ 
донације 

1. 
 

Здравствени центар 
 ”Св. Лука” Смедерево 
Служба за неонатологију 

једна инфузиона пумпа Codan Argus 707V, један 
реанимациони сто са додатним мермерним 

грејачем и 20 комада дечјих кревета 
1.171.989,34 

2. 
Здравствени центар 
“Студеница”, Краљево 
Служба за неонатологију 

један пулсни оксиметар са сензорима за 
неонатологију, две фототерапијске лампе  

Neostom тип Fl-4, једна инфузиона 
волуметријска пумпа и једна дигитална вага за 

бебе Dany SCALE 2008, 27 

   250.699,00 

3. Дом здравља Власотинце 

један двоканални апарат за електротерапију 
Multi Terapico 2ch, један апарат за ултразвук 

Sono Multi, један Solenoid 600 mm са лежајем за 
магнетну терапију, једна вага са висинометром, 

Astra Scale, 2731, један дужиномер за бебе, 
Calibro, 27326, Gima, једна дигитална вага за 

бебе, 27313, Gima-Ita и један подоскоп са 
осветљењем 

378.538,10 

4. 
Храм Светог  
Великомученика 
Трифуна  

помоћ Храму и давање помена  
пок. Николи Спасићу 100.000,00 

5. 
Месна заједница  
Рудна Глава 
Општина Мајданпек 

донација у новцу на име узорковања и анализе 
воде за пиће са изворишта “Бели Изворац”,  

у засеоку Близна 
62.000,00 

6. Петар Ћирић 
Борча 

донација у новцу на име куповине барокне 
лауте (средњовековни жичани инструмент) 47.500,00 

7. 
Биришић Благоје 
Дебели Луг 
Општина Мајданпек 

куповина 16 расних коза (Француска Алпина), 
једног јарца (Француска Алпина) и плаћен 

превоз грла до примаоца донације 
205.000,00 

8. Дом здравља Лозница ТПС0152 Дефибрилатор  
Реанибекс 200 260.632,50 

9. Дом здравља  
Трговиште 

9 мерача притиска са живом ЦК 101, 9 
стетоскопа ЦКС 601П, 10 апарата за контролу 

шећера у крви Глуцосуре плус кит са 10 
паковања контролних трака за апарат и 20 

паковања ланцета, једна боца за кисеоник 10 л, 
комплет, Гима, 7 торби за потребе хитне 

помоћи ЕБ207 и 8 торби за потребе службе 
кућне неге ЕБ122. 

 
361.477,04 

10. Дом здравља 
Владичин Хан 

два мерача притиска са живом ЦК 101 и  10 
стетоскопа ЦКС 8747П, две заштитне оловне 

кецеље димензија 110x60 цм 0,50 мм Пб и један 
пробни оквир Shhin-Nippon 

150.378,02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Дом здравља 
Мерошина 

22 тензиометра Precisa Reister, 15 стетоскопа 
Duophone Reister, један инхалатор Medel Family 

Blue, један Senzor Nanox за пулсоксиметрију, 
једна докторска кожна торба димензија 

43x27x20цм и две медицинске црвене 
водоотпорне торбе димензија 55x35x32цм. 

289.760,56 

12. Дом здравља  
Шабац 

један ЕКГ апарат са софтвером HEART MIRROR 
IKO-3, један инхалатор PARY BOY и један 

клинички инхалатор PARY MASTER 
248.536,48 

13. Дом здравља  
Бела Паланка 

један ЕКГ апарат са софтвером HEAR SCREEN 
80G-L, један апарат за електростимулацију и 

електротерапију DIADIS PLUS са комплетном 
опремом и један апарат за ултразвук Sono Multi 

са сондом 1MHz 

294.339,20 

14. 

Награде најбољим 
студентима 
Медицинског и 
Пољопривредног 
факултета  

додела плакета и награда  најбољим студентима 
сваке године студија и дипломираном студенту 428.568,00 

УКУПНО:                                                                                                                                                   4.249.418,24 


