
На основу члана 18.став 6., члана 52.став 3. и члана 61.Закона о јавној својини 

(„Службени гласник Републике Србије број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016 - др. закон и 

108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 86. став 1. тачка 17. Статута општине Дољевац ( 

„Службени лист града Ниша“, број 127/18), члана 40. став 1. и 3. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини 

општине Дољевац ( „Службени лист Града Ниша“, број 13/2019 ) и члана 2. став 1. тачка 17. 

и члана 17. став 4. Одлуке о општинском већу општине Дољевац ( „Службени лист Града 

Ниша“, број 127/2018 ) 

 Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 31. октобра 

2019.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о преносу права коришћења OШ „Вук Караџић“ Дољевац опреме у јавној својини 

општине Дољевац 

 

I  ПРЕНОСИ СЕ право коришћења на неодређено време OШ „Вук Караџић“ 

Дољевац ул. „Вука Караџића“ бр.6, Дољевац, опреме у јавној својини општине Дољевац 

укупне вредности 3.896.700,00 динара без ПДВ-а, односно 4.676.040,00 динара са ПДВ-ом 

и то:  

 

ТИПСКА УЧИОНИЦА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ димензије Ком. 

1 радни сто за наставника 120x60x75 7 

2 столица за наставника   7 

3 школска клупа за 2 ученика 120x50x75 84 

4 столица за ученика   168 

5 школска табла 120x120 14 

6 школска табла 250x120 7 

7 зидни пано 120x90 14 

8 доња лајсна л=33м 7 

9 средња лајсна л=25,45м 7 

10 виша лајсна л=17,30м 7 

11 корпа за отпатке запремине 20л   7 

12 Ормар са полицама и бравицом 80x40x190 7 

13 Ормар са 8 касета и 8 бравица 80x40x190 7 



14 Полица за библиотеку једнострана 85x35x200 14 

 

АУДИТОРИЈУМ 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије    Ком. 

15 катедра за наставника 120x60x75 1 

16 столица за наставника   1 

17 амфитеатарски пулт за писање 325x50x75 12 

18 доња лајсна л=33м 1 

19 виша лајсна л=17,30м 1 

20 столица за ученика   59 

21 школска табла 250x120 2 

22 пројекционо платно 240x240 1 

23 корпа за отпатке запремине 20л   2 

24 пројектор   1 

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА УЧИОНИЦА - КАБИНЕТ  
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије (цм)    Ком. 

25 радни сто за наставника 120x60x75 5 

26 столица за наставника   5 

27 школска клупа за два ученика 120x50x75 75 

28 столица за ученика   75 

29 доња лајсна л=33м 5 

30 виша лајсна л=17,30м 5 

31 школска табла 250x120 5 

32 корпа за отпатке запремине 20л   5 

 

ТИПСКА КАНЦЕЛАРИЈА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије (цм)   Ком. 

33 радни сто 150x80x75 6 



34 покретна касета са фиокама 50x50x60 6 

35 столица  45x45x85цм 6 

36 полуфотеља 50х70х70цм  6 

37 сточић 50x50x45цм 3 

38 носач за кућиште рачунара   6 

39 полица 80x35x190цм 6 

40 корпа за отпатке запремине 20л   3 

41 орман 80x40x190цм 12 

 

ЧАЈНА КУХИЊА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије (цм)  ком 

42 кухињски елемент 100x60x75цм 1 

43 корпа за отпатке  запремине 20л  1 

 

АРХИВА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије (цм) Ком. 

44 орман 80x40x190 1 

45 полице 80x35x190 3 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДИРЕКТОРА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије  (цм) Ком. 

46 радни сто 150x80x75 1 

47 покретна касета са фиокама 50x50x60 1 

48 столица  65x58x70- 90цм 1 

49 полуфотеља  50х70х70цм 1 

50 сточић 50x50x45цм 1 

51 носач за кућиште рачунара   1 

52 полица 80x35x190цм 2 

53 корпа за отпатке запремине 20л   1 



54 орман 80x40x190цм 2 

 

ЗБОРНИЦА ЗА НАСТАВНИКЕ 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије (цм) Ком.  

55 радни сто 160x80x75цм 7 

56 столица 45x45x85цм  28 

57 полица 80x35x190цм 6 

58 корпа за отпатке  запремине 20л  2 

59 орман 80x40x190цм 3 

 

МЕДИЦИНСКА ИЗОЛАЦИЈА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије (цм) Ком. 

60 радни сто 150x80x75цм 1 

61 столица   1 

62 полица 80x35x190цм 2 

63 орман 80x40x190цм 1 

64 лежај за прву помоћ 220x110x45цм 1 

65 столица за пацијента   1 

66 Метални орман за апотеку 25x35цм 1 

67 Мањи метални орман за хемијска средства 90x70x40цм 1 

68 корпа за отпатке запремине 20л   1 

69 носач за кућиште рачунара   1 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ПОРТИРА 
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије  (цм) Ком. 

70 радни сто 150x80x75цм 1 

71 столица 45x45x85цм  1 

72 полица 80x35x190цм 1 

73 орман 80x40x190цм 1 



74 корпа за отпатке  запремине 20л  1 

75 носач за кућиште рачунара   1 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ - ХОЛСКИ ПРОСТОР  
  

Р. бр.  НАЗИВ ОПРЕМЕ Димензије  (цм) Ком. 

115 клупа   7 

116 корпа за отпатке запремине 20л  12 

 

II  Право коришћења на опреми из става I ове Одлуке преноси се без накнаде, уз 

обавезу плаћања трошкова одржавања и трошкова насталих коришћењем исте, ради 

обављања редовне делатности OШ „Вук Караџић“ Дољевац, ул. „Вука Караџића“бр.6, 

Дољевац, у складу са актом о оснивању установе. 

 

III  OШ „Вук Караџић“ Дољевац ул. „Вука Караџића“бр.6, Дољевац има право да 

опрему ближе описану у ставу I ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и 

наменом, као и да њоме управља у складу са одредбама Закона о јавној својини. 

 

IV  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града 

Ниша“. 

 

Број: 404-173 

У Дољевцу, 31.10.2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

          

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 

 мр екон. Милош Вукотић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образложење 

 

OШ „Вук Караџић“ Дољевац, ул. „Вука Караџића“бр.6, Дољевац поднела је захтев 

за давање на коришћење без накнаде опреме у јавној својини општине Дољевац ближе 

описане у ставу I ове одлуке.  

Према одредбама члана 18. став 6. Закона о јавној својини, установе и јавне агенције 

и друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус 

државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа јединице 

локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право 

коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на 

коришћење. 

Сходно одредбама члана 24. став 1. Закона о јавној својини, носиоци права 

коришћења управљају покретним и непокретним стварима у јавној својини које користе а 

према одредбама става 2. истог члана, управљање стварима у јавној својини, јесте њихово 

одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у 

вези са тим стварима, ако за одређени случај права коришћења, односно коришћења 

законом није нешто друго прописано. 

Одредбама члана 52.став 3. Закона о јавној својини предвиђено је да су покретне 

ствари: превозна средства, предмети и историјскодокументарне, културне и уметничке 

вредности, опрема, потрошни материјал и покретне ствари за посебне намене.  

Члан 61. поменутог Закона предвиђа да се опремом и потрошним материјалом, 

сматрају: рачунарски системи, биротехничка опрема, средства веза, лабораторијска опрема, 

канцеларијски намештај и други предмети потребни за рад органа.  

Према одредбама члана 86. став 1. тачка 17. Статута општине Дољевац и члана 2. 

став 1. тачка 17. Одлуке о општинском већу општине Дољевац, општинско веће одлучује о  

о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине.  

Према одредбама члана 40. став 1. и 3. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Дољевац, 

ствари у јавној својини Општине, могу се дати на коришћење на одређено и на неодређено 

време, са  накнадом или без накнаде државним органима и организацијама, органима и  

организацијама јединице локалне самоуправе, директним и индиректним корисницима 

буџета општине, јавним предузећима и друштвима  капитала  чији је оснивач  општина, уз  

обавезу  плаћања  трошкова одржавања и трошкова насталих коришћењем ствари, а према 

одредбама става 3. истог члана, одлуку о давању на коришћење превозних средстава, 

опреме и других покретних ствари у јавној својини Општине, доноси Општинско веће. 

На основу свега претходно наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 


