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 Предшколској установи „Лане“ Дољевац опреме у јавној
својини општине Дољевац
I ПРЕНОСИ СЕ право коришћења на неодређено време Предшколској установи
„Лане“ Дољевац, ул. Др. Михајла Тимотијевића бр.3, Дољевац, опреме у јавној својини
општине Дољевац укупне вредности 9.115.645,98 динара без ПДВ-а, односно 10.938.775,18
динара са ПДВ-ом, и то:
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1

1.1.

1.2.

1.3.

Опис опреме
ОПРЕМА ЗА KУХИЊУ
ОПРЕМА ЗА МАГАЦИН
Полица 4 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција
израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене
од лима дебљине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са
штелујућим ногарама. дим 1350x500x2000мм
Расхладни ормар за месо/поврће/млеко и млечне
производе/рибу; инокс АИСИ 304; гас Р134А; температурни
режим -2/+8 С; полиуретанска изолација дебљине минимум
50мм; минимум 3 полице; максимална прикључна снага 0,13
kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални термостат за лакше
праћење температуре; аутоматско самоотапање; ногице од
инокса са могућношћу подешавања висине; хлађење уз помоћ
вентилатора + специјални систем хлађења за рибу; да поседује
CE знак; капацитет 400 лит; дим 600x600x1950мм +-3%
Замрзивач вертикални, инокс АИСИ 304; гас Р404А;
температурни режим -10/-18С; полиуретанска изолација
дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална
прикључна снага 0,40 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални
термостат за лакше праћење температуре; аутоматско
самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања
висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем
хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим
600x600x1950мм +-3%
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Ормар за хлеб израђен од инокса АИСИ304, конструкција
израђена од цеви 40*40*1,2мм, затворен са свих страна лимом
дебљине 0,8мм, Двојна крилна врата са ручицама целом
висином израђена од лима 0,8мм са отворима за вентилацију у
горњој и доњој зони врата, облога са унутрашње стране врата
лим 0,6мм.Унутрашње полице израђене од дрвета.У комплету
са штелујућим ногарама, дим 950*500*1800
Полица 4 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција
израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене
од лима деблјине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са
штелујућим ногарама. дим 950x500x2000мм
ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ МЕСА
Сто за обраду меса са котерм плочом судопером, отвором и
кантом за отпадке. Конструкција цеви 40*40*1,2мм са
укрућењима са три стране, укрућења израђењна од цеви
40*40*1,2мм у комплету са штелујућим ногарама дим
1400*700*850мм
Неутрални радни сто зидни отворен са доњом
полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција
цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са
омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине
0,8мм дим 800*700*850мм
Конзолни оцеђивач дим 1400*250*40мм АИСИ 304
Висећи ормарић затворен крилним вратима израђен од лима
АИСИ304 дебљине 0,8мм, унутрашње облоге врата и страница
израђене од лима дебљине 0,6мм дим 800*330*600
Расхладни ормар за обрађено месо инокс АИСИ 304; гас
Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација
дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална
прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални
термостат за лакше праћење температуре; аутоматско
самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања
висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем
хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим
600x600x1950мм +-3%
ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОВРЋА
Сто за обраду меса са котерм плочом судопером, АИСИ304
отвором и кантом за отпадке. Конструкција цеви 40*40*1,2мм
са укрућењима са три стране, укрућенја израђењна од цеви
40*40*1,2мм у комплету са штелујућим ногарама дим
1200*600*850
Конзолни оцеђивач дим 1400*250*40 АИСИ 304
Радни сто 3 фиоке зидни израђен од инокса АИСИ304, руб на
задњој страни 50мм. Деблјина радне плоче 40мм, затворен са
свих страна лимом дебљине 0,8мм, фиоке израђене од лима
дебљине 1мм, у комплету са штелујућом ногарама. дим
410*600*850
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Неутрални радни сто зидни отворен са доњом
полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција
цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са
омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине
0,8мм дим 1000*600*850
Висећи ормарић затворен крилним вратима израђен од лима
АИСИ304 дебљине 0,8мм, унутрашње облоге врата и страница
израђене од лима дебљине 0,6мм дим 1000*330*600
Расхладни ормар за обрађено поврће, инокс АИСИ 304; гас
Р134А; температурни режим -2/+8 С; полиуретанска изолација
дебљине минимум 50мм; минимум 3 полице; максимална
прикључна снага 0,13 kW; прикључак 220V/50Hz; дигитални
термостат за лакше праћење температуре; аутоматско
самоотапање; ногице од инокса са могућношћу подешавања
висине; хлађење уз помоћ вентилатора + специјални систем
хлађења за рибу; да поседује CE знак; капацитет 400 лит; дим
600x600x1950мм +-3%
ОПРЕМА ЗА ТЕРМИЧКУ КУХИЊУ
Неутрални сто израђен од инокса АИСИ304 затворен крилним
вратима са ручицом на вратима целом висином, затворен са
свих страна лимом дебљине 0,8мм, облога врата са унутрашње
стране лим дебљине 0,6мм зидни, руб на задњој страни 50мм,
са средњом и доњом полицом дебљине 40мм дим 700*700*850
Дводелна електична фритеза прикључна снага 28,2 kW;
прикључни напон 400 V 3N AC; 2 базена 13-15Л уља;
конструкционе осовине: горња радна површина од 30,00мм са
радијусом Р 8мм; израђена од нерђајућег челика лима АИСИ
304; дебљина горње радне плоче 1,5мм; дугме за
укључење/искључење и дугме за регулацију температуре, са
кућиштем- постељицом, које спречава продор просутих
течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији.
Уграђени висококапацитетни електрични грејачи, од високо
легираног нерђајућег челика, који су намештени у
унутрашњости базена; грејачи се при чишћењу базена лако и
потпуно уклањају-подижу из базена; грејачи димензионирани
тако, да је површинска топлотна ограниченост таква, да не
долази до микро горења уља; специфична моћ грејања најмање
0,8 kW/ лит уља;у електрични тококрог поред термостата
уграђен и сигурносни осигурач; термостат, који у случају
неправилног деловања, искључи апарат-рад грејача. Приликом
подизања грејача, ради чишћења базена, уграђени магнетни
прекидач превентивно прекида електрични тококруг; уграђене
штелујуће ногице; као и контролне сијалице које светле у току
грејача; уз фритезу се испоручује: 2 комада поклопац базена; 2
комада плетене корпе од хромиране челичне жице са дршком
од дуропластичног термоотпорног материјала са 2 крилна
врата, која су доњем делу и лако се скидају; уље се из фритезе
празни кроз кугласте лоптасте вентиле са ручицом, смештене
испод базена дим 800*700*900мм
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Електрични кипер тигањ 60 литара; димензија посуде
710*430*235мм; кућиште и горња радна површина израђена од
нерђајућег лима АИСИ 304 завршна обрада SB (scotch brite)
горња радна површина 60мм и дебљине 1,5мм са радијусом на
предњој страни; регулационе ногице штелујуће по висини;
уграђене посебне ThermoplateAl плоче које обезбеђују бољи
пренос топлоте и равномерну температуру на свим деловима
површине дна посуде; посуда од нерђајућег челика АИСИ 304
на коју се шрафовима причвршћени алуминијумски сегменти
са уграђеним грејачима; поклопац посуде уравнотежен да
самостално стоји у свим позицијама отварања; ширина
површине негрејаног дела (хладна зона) дна базена не сме
прелазити 23мм; дугме за укључење и регулацију температуре
са кућиштем- постељицом које спречава продор просутух
течности према прекидачима и унутрашњој интслацији;
прекидач и термостат на командној плочи одвојено монтирани
и нису у истој оси; у електрични тококруг поред термостата
уграђен и термички осигурач-термостат, који у случају
неправилног деловања искључи апарат као и крајњи магнетни
прекидач; апарат има довод воде у посуду, изведен са
мешајућим вентилом на предњој страни апарата и фиксном
лулом за воду; прикључна снага: 6 kW; прикључни напон: 400
V 3N AC дим 800*700*900mm
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Електрични шпорет 4 плоче 1 пећница; кућиште и горње радне
површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна
обрада површина SB (scotch brite); горња радна површина 60мм
и дебљине 1,5мм са радијусом на предњој страни; регулационе
ногице штелујуће по висини; дим уређаја 800џ700џ900мм;
прикључна снага 14,5 kW; прикључни напон: 400V 3N AC; 4
пуне грејне плоче 300џ300мм (4*2,5kW) 1 ел. пећница
димензије 540*530*300 ук. снаге 4,5 kW; (дољи грејач 3kW+
горњи грејач 1,5 kW) пећница конструкцијски изведена тако, да
омогућава клизно извлачење према напред, ради лакшег
приступа грејачима и ради лакших сервисних интервенција;
испод радне површине уграђена посуда за сакупљање масноћа;
посуда за сакупљање масноћа интегрисана у командну плочу;
све електричне плоче чине једну геометријску раван; размак
између грејних плоча мора бити мањи од 10мм; дугмићи за
укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом
који спречавају продор просутих течности према прекидачима
и унутрашњој инсталацији; Пећница са: дугметом прекидача
термостата за регулацију температуре од 50до 300С за доњи
грејач + дугме прекидача термостата за регулацију температуре
од 50 до 300С за доњи грејач + дугме укључење/искључење
пећнице - положаји 0,1,0,1 пећница са решетком и плехом
дебљине 1,25мм; водилице плехова у пећници са по три
клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења; врата
пећнице конструкцијски изведена без дихтунг гуме
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Електрична троетажна печењара дим 800*875*1690мм ;
тежина: 229кг; дим пећнице 540*730*300мм;капацитет (бурек):
3* 1 тепсија ГН2/1; снага електро пећнице: 3*5,9kW;
прикључна снага: 17,7kW; прикључни напон: 400V 3N AC;
конструкционе особине: израђена од нерђајућег челика лима
АИСИ 304, са унутрашњом термичком изолацијом-камена
вуна. Врата пећнице израђена од нерђајућег лима АИСИ304
дебљине 1мм бочне и леђна страна од нерђајућег лима дебљине
0,8мм; Свака етажа- пећница, са независном регулацијом доњег
и горњег грејача + прекидач укључења/искључења; доњи грејач
снаге: 3,4kW; горњи грејач 2,5kW; дугмићи за укључење и
регулацију температуре са кућиштем - постељицом, које
спречава продор просутих течности према прекидачима и
унутрашњој иснталацији. У свакој етажи- пећници уграђен,
поред радног и сигурносни термостат који, у случају
температуре веће од 360С, искључи рад грејача. За сваку етажу
по две контролне сијалице које сигнализирају укљученост-рад
грејача (доњег и горњег); Свака етажа са по 1* решетком +
1*плехом дебљине 1,25мм; Водилице плехова, у свакој етажи,
са по три клизача и могућношћу скидања ради лакшег
чишћења; Врата пећнице конструкционо изведена без дихтунг
гуме. Ручица за отаварње врата пећнице, израђена од
термоплате- температурно отпорног материјала. Ногице
штелујуће по висини
Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим
3400*950*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ
304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без
одводних цеви и вентилатора
ОПРЕМА ЗА СЕРВИРАЊЕ
Неутрални радни сто зидни отворен са доњом
полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција
цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са
омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине
0,8мм дим 1400*700*850
Неутрални радни сто зидни отворен са доњом
полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција
цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са
омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине
0,8мм дим 1170*700*850
Санитарни умиваоник са славином погон на лакат и сифоном;
додацима за монтажу на зид, са узглављем висине цца 300мм,
заобљен спој узглавља и базена; конструкције у иноксу 18/10
АИСИ 304 димензије 480*350*530мм
ОПРЕМА ЗА ПРАЊЕ АБОНЕНТСКОГ ПОСУЂА
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Троделна судопера са туш батеријом од водоотпорног и
киселоотпорног инокса АИСИ304, дебљина инокса радне
плоче и судопере 1мм, дебљина плоче 40мм, базен пресован
без варова са заобљеним угловима, носећа конструкција
кутијасти профил 40*40*1,2мм са штелујућим ногарама. дим
1800*700*850
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1.37.

Неутрални радни сто зидни отворен са доњом
полицом.Израђен од инокса квалитета АИСИ304, конструкција
цеви 40*40*1,2мм, дебљина радне плоче и полице 40мм са
омега ојачањима. Полице и ојачања израђене од лима дебљине
0,8мм дим 1120*700*850

ком
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1.38.

ОПРЕМА ЗА ДЕПОНИЈУ ХРАНЕ
Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм
inox 70л са педалом за подизање поклопца
ДОДАТНА ОПРЕМА

ком

2

1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

Конзолни оцеђивач дим 1800*250*40 АИСИ 304;
Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим
1900*800*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ
304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без
одводних цеви и вентилатора
Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм
inox 70л са педалом за подизање поклопца
ОПРЕМА ЗА ОПРЕМА ЗА ПРАЊЕ КУХИЊСКОГ ПОСУЂА

1.30.

1.31.

1.32.
1.33.
1.34.
1.35.

1.36.

Сто за оцеђивање израђен од инокса АИСИ304, конструкција
цеви 40*40*1,2мм, површина и оцеђивач израђени од лима
дебљине 1мм, у комплету са штелујућим ногарама дим
800*700*850
Дводелна базен судопера од водоотпорног и киселоотпорног
инокса АИСИ304, дебљина инокса радне плоче и судопере
1мм, дебљина плоче 40мм, базен пресован без варова са
заобљеним угловима, носећа конструкција кутијасти профил
40*40*1,2мм са штелујућим ногарама. дим 1800*700*850
Скупљач паре са филтрима и расветом без одводног канала дим
2800*750*550мм израђен од киселоотпорног инокса АИСИ
304; све ивице заобљене, комплет са филтером и расветом; без
одводних цеви и вентилатора
Конзолни оцеђивач дим 2800*250*40 АИСИ 304
ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ И ПРАЊЕ ТЕРМОСА
Трокадеро са тушем дим 500*500*450 АИСИ304
Колица са кантом за отпатке и поклопцем димензије 40*63цм
inox 70л са педалом за подизање поклопца
ОПРЕМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ХРАНЕ
Полица 3 етаже израђена од инокса АИСИ304, конструкција
израђена од цеви 30*30*1,2мм, дебљина полица 30мм израђене
од лима дебљине 0,8мм са омега ојачањима у комплету са
штелујућим ногарама. дим 1200x500x2000

1.39.

Транспортна једноетажна колица дим 800*690*950 АИСИ304

ком

1

1.40.

Троетажна сервирна колица дим 800*690*950 АИСИ 304
Стона љуштилица за кромпир капацитета 5 kg прикључна снага
0,37kW; Производња по сату 60kg/h; прикључак 230V/1N/50Hz
димензије 850*530*740мм
Стона универзална кухињска машина "ромањола" са сетом од 5
основних различитих дискова; број обртаја у минуту 255;
прикључак 0,37kW; прикључак 230V/1N/50Hz; димензије
отвора 155*75мм; димензије уређаја 220*610*520мм
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1.41.

1.42.

1.43.

1.44.
1.45.
1.46.
2

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Саламорезница fi220mm прикључак 230V/1N/50Hz; снага
0,18kW; нож 220мм; опција резања 0/15мм; димензије
580*405*340мм
Стона децимална вага мерног опсега до 20кг; капацитета
мерења 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g,20kg/10g, са LCD дисплејем (
са 5 цифара) инсталисана снага - 0,2kW, 230V-1N-50Hz
Стерилизатор за ножеве зидни капацитет 10 ножева димензије
430*160*640мм
Дозатори за течни сапун и дезифективна средства
ОПРЕМА ЗА ПРОСТОР ЗА ПРЕДШКОЛСКИ БОРАВАК
ОПРЕМА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ВИШЕНАМЕНСКИ ПРОСТОР
Сточић за предшклоски узраст (Сто четворосед, парена буква у
боји дим 80*80*50/52/54/56). Плоча је израђена од иверице,
дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене.
Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена
од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су
пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су
лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној
боји, воденим бајцом.
Столица за предшклоски узраст (Столица за децу,) Димензије
310х400х605мм. Шкољка је израђена од пресованог буковог
фурнира, дебљине 10мм и има анатомску форму. Конструкција
столице је израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине
зида 1,5мм, пластифицираних у боји. Висина седалног дела
столице: 280-340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а
може бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом.
Универзална бина (за приредбе, игру, спавање са троструком
дрвеном оградицом, два тобогана и дрвеним степеништем дим
200*510*0.6/110)
Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
играчака дим 80*40*180)
Орман за потрошни материјал (дим 80*40*180)
ОПРЕМА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ - ЦЕЛОДНЕВНИ

2.6.

Сточић за предшклоски узраст (Сто четворосед, парена буква у
боји дим 80*80*50/52/54/56) Плоча је израђена од иверице,
дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су заобљене.
Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола је израђена
од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм. Ноге су
пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима. Ноге су

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

лакиране воденим лаком а може бити бајцована у жељеној
боји, воденим бајцом.
Столица за предшклоски узраст Димензије 310х400х605мм
Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине
10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је
израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм,
пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити
бајцована у жељеној боји, воденим бајцом.
Играоница - скривалица (од издржљиве шпер плоче и PVC
подлоге или итисона. Све ивице су заобљене ради сигурности
дим 312*174, h=165)
Играоница - возић (састоји се из више делова који се могу
склапати у жељени облик)
Дечји кревет са душеком 1300x500x300мм
Дечји кревет је израђен од ламинираног буковог фурнира или
од буковог масива, дебљине 20мм, са душеком од сунђера
дебљине 100мм, пресвучен памучним платном. Ноге кревета су
висине 300мм и причвршћене су са стране, тако да могу да се
склопе. Испод душека је анатомски отпресак из 3 дела,
дебљине 8мм, рађен од буковог фурнира. Лакира се воденим
лаком у два слоја.
Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке)
Орман ниски - полица (орман у боји светле букве, са отвореним
полицама и затвореним касетама дим 80*40*80)
Орман за дидактику (орман у боји светле букве, са отвореним
полицама и затвореним касетама дим 80*40*150)
Орман за потрошни материјал (орман у боји светле букве, за
потрошни материјал дим 80*40*180)
Полица (Отворена полица у боји светле букве, са преградама за
одлагање играчака дим 90*40*180)
ОПРЕМА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ - ПОЛУДНЕВНИ
Сточић за предшколски узраст (Сто четвороседни-округли,
парена буква у боји дим 80*80*50/52/54/56). Плоча је израђена
од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца. Ивице су
заобљене. Кантована АБС траком д=2мм. Конструкција стола
је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине 30мм.
Ноге су пресоване у облику слова Л, спојене холшрафима.
Ноге су лакиране воденим лаком а може бити бајцована у
жељеној боји, воденим бајцом.
Столица за предшклоски узраст. Димензије 310х400х605мм
Шкољка је израђена од пресованог буковог фурнира, дебљине
10мм и има анатомску форму. Конструкција столице је
израђена од хладно ваљаних цеви Ø20мм, дебљине зида 1,5мм,
пластифицираних у боји. Висина седалног дела столице: 280340мм. Лакирана је воденим лаком у два слоја, а може бити
бајцована у жељеној боји, воденим бајцом.
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2.25.
2.26.

Играоница - скривалица (од издржљиве шпер плоче и PVC
подлоге или итисона. Све ивице су заобљене ради сигурности
дим 312*174, h=165)
Играоница - возић (састоји се из више делова који се могу
склапати у жељени облик)
Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке)
Орман ниски - полица (орман у боји светле букве, са отвореним
полицама и затвореним касетама дим 80*40*80)
Орман за дидактику (орман у боји светле букве, са отвореним
полицама и затвореним касетама дим 80*40*150)
Орман за потрошни материјал (орман у боји светле букве, за
потрошни материјал дим 80*40*180)
Полица са преградама за играчке (отворена полица у боји
светле букве, са преградама за одлагање играчака дим
90*40*180)
ОПРЕМА ЗА ГАРДЕРОБУ БОРАВКА ДЕЦЕ
Полице (Отворена полица у боји светле букве, са преградама
дим 90*40*180)
Орман за дечју гардеробу (Орман у боји светле букве, са
затвореним касетама за одлагање дечје гардеробе дим
82.2*40*120)
ОПРЕМА ЗА САНИТАРНИ ЧВОР БОРАВКА ДЕЦЕ
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2.27.

Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке)

ком

2

2.28.

Пулт за повијање беба дим 120*80*85
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ОПРЕМА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ

2.29.

2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.

Клуб сто (Клуб сто за чајну кухињу дим 60*60*54) Плоча је
израђена од иверице, дебљине 25мм. Боја по жељи купца.
Ивице су заобљене. Кантована АБС траком д=2мм.
Конструкција стола је израђена од пресованог буковог
фурнира, дебљине 30мм. Ноге су пресоване у облику слова Л,
спојене холшрафима. Ноге су лакиране воденим лаком а може
бити бајцована у жељеној боји, воденим бајцом
Клуб столица за чајну кухињу
Кухињски елемент (Мини кухињски елемент за чајну кухињу
дим 100*60*75)
Орман гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила са
могућношћу закључавања дим 80*50*190)
Орман за АУВ средства са бравом и кључем (Орман у боји
светле букве, пуна крила са могућношћу закључавања дим
80*55*186)
Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке)
ОПРЕМА ЗА ОСТАВУ ПРЉАВОГ ВЕША

2.35.

Полице (Отворена полица у боји светле букве дим 80*50*190)

2.36.

Ормар гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила дим
80*50*190)
ОПРЕМА ЗА ОСТАВУ ЧИСТОГ ВЕША

2.37.

Полице (Отворена полица у боји светле букве дим 80*50*190)

2.38.

Ормар гардеробни (Орман у боји светле букве, пуна крила дим
80*50*190)
ОПРЕМА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ
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ОПРЕМА ЗА ТИПСКУ КАНЦЕЛАРИЈУ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована
АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој
боји РАЛ 7021 дим 150*80*75)
Покретна касета са фиокама (Покретна касета на точкићима са
3 фиоке дим 50*50*60)
Столица (Тапацирана столица са руконаслонима)
Полуфотеља (Полуфотеља-једносед, за седење поред ниског
стола у сивој боји)
Сточић (Ниски сточић, од уивера 18мм, кантован АБС траком,
у боји светле букве дим 50*50*45)
Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за
кућиште рачунара)
Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
канцеларијског материјала дим 80*35*190)
Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке)

3.9.

Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу
закључавања дим 80*40*190)
ОПРЕМА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ

3.10.

Кухињски елемент (Мини кухињски елемент за чајну кухињу
дим 100*60*75)
Корпа за отпатке (PVC корпа за отпатке)

3.11.

ОПРЕМА ЗА АРХИВУ
3.12.
3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу
закључавања дим 80*40*190)
Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
канцеларијског материјала дим 80*35*190)
ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ДИРЕКТОРА
Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована
АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој
боји РАЛ 7021 дим 150*80*75)
Покретна касета са фиокама (Покретна касета на точкићима са
3 фиоке дим 50*50*60)
Столица (Тапацирана столица са руконаслонима)
Полуфотеља (Полуфотеља-једносед, за седење поред ниског
стола у сивој боји)
Сточић (Ниски сточић, од уивера 18мм, кантован АБС траком,
у боји светле букве дим 50*50*45)
Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за
кућиште рачунара)
Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
канцеларијског материјала дим 80*35*190)

3.21.

Корпа за отпатке (Мрежаска корпа за отпатке)

3.22.

Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу
закључавања дим 80*40*190)
ОПРЕМА ЗА ЗБОРНИЦУ ЗА НАСТАВНИКЕ

3.23.

Радни сто (Конференцијски сто, Радна плоча 25мм, у боји
светле букве, кантована АБС траком од 2мм на челичној
конструкцији у црно-сивој боји РАЛ 7021
Столица (Зборничка столица тапацирана)

3.24.
3.25.
3.26.

Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
канцеларијског материјала дим 80*35*190)
Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке)

3.27.

Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу
закључавања дим 80*40*190)
ОПРЕМА ЗА МЕДИЦИНСКУ ИЗОЛАЦИЈУ

3.28.

Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована
АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој
боји РАЛ 7021 дим 150*80*75)
Столица (Тапацирана столица са руконаслонима)

3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.

Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
канцеларијског материјала дим 80*35*190)
Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу
закључавања дим 80*40*190)
Лежај за прву помоћ (Лежај за прву помоћ на точкићима дим
220*110*45)
Столица за пацијенте (Столица за пацијента, обртна, без
наслона)
Метални орман за апотеку (Медицински орман за одлагање
медицинског материјала дим 25*35)
Мањи метални орман за хемијска средства (Метални орман за
одлагање медицинског и хемијског материјала дим 90*70*40)
Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке)

3.37.

Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за
кућиште рачунара)
ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ПОРТИРА

3.38.

Радни сто (Радна плоча 25мм у боји светле букве, кантована
АБС траком од 2мм на челичној конструкцији у црно-сивој
боји РАЛ 7021 дим 150*80*75)
Столица (Тапацирана столица са руконаслонима)

3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.

Полица (Отворена полица у боји светле букве, за одлагање
канцеларијског материјала дим 80*35*190)
Орман (Орман у боји светле букве, пуна крила са могућношћу
закључавања дим 80*40*190)
Корпа за отпатке (Мрежаста корпа за отпатке)
Носач за кућиште рачунара (Покретни носач, на точкићима, за
кућиште рачунара)

ком

1

ком

2

ком

7

ком

28

ком

6

ком

2

ком

3

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

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 предшколске установе „Лане“ Дољевац, у складу са актом о
оснивању установе.
III Предшколска установа „Лане“ 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: 404-174
У Дољевцу, 31.10.2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
мр екон. Милош Вукотић

