
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

Народних хероја 12а 

Нови Београд 

 

СПИСАК  ВРТИЋА У КОЈИМ СЕ НАЛАЗИ ОПРЕМА И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ 

(ПРОДАЈУ) 

 

Магацин „Париске комуне", ул. Париске комуне 31- 33 

 

-сеф-каса (без инв.броја)          ком 2 

-фрижидер ободин мали (без инв.броја)         ком 1 

-шпорет слобода (без инв.броја)          ком 1 

-шпорет (без инв.броја)           ком 1 

-метални орман (сеф)велики (без инв.броја)        ком 1 

-поља за ограду -фарбана и неофарбана (без инв.броја)       ком 80 

-мердевине алуминијумске (без инв.броја)       ком 1 

-центрифуга (инв.број 0514004-1)         ком 1 

-метални креветац (без инв.броја)         ком 2 

-канцелариски сто (без инв.броја)         ком 1 

-дечији сто правоугаони (без инв.броја)         ком 1 

-канцелариски сто (без инв.броја)         ком 1 

-писаћа машина (без инв.броја)          ком 1 

-писаћа машина (без инв.броја)          ком 1 

-усисивач Самсунг (без инв.броја)         ком 1 

-монитор Самсунг (без инв.броја)         ком 1 

-кућиште рачунара (без инв.броја)         ком 3 

-усисивач Електролукс (без инв.броја)         ком 1 

-пластичне канте за ђубре „Кошаре" (без инв.броја)       ком 7 

-етисон (без инв.броја)           ком 5 

-канцелариски сто (без инв.броја)         ком 2 

-канцелариске столице плави штоф (без инв.броја)       ком 2 

-канцелариске столице браон штоф (без инв.броја)       ком 2 

-канцелариска столица дрвена (без инв.броја)        ком1 

-канцелариске столице црвени штоф (без инв.броја)       ком 1 

 -писаћа машина „Олимпија" (без инв.броја)        ком 1  

-штампач Епсон (без инв.броја) ком 1 -штампач Епсон ЈЖУ-570 (без инв.броја)    ком 1  

-штампач Самсунг сцх 4200 (без инв.броја)        ком 1  

-црна канцелариска столица црни штоф (без инв.броја)       ком 1  

-канцелариска столица плави штоф (без инв.броја)      ком 1 

 -фотеља (без инв.броја)           ком 1 

-канцеларијска столица шарени штоф (без инв.броја)      ком 3 

-столице конференциске шарене (без инв.броја)        ком 10 

-струњача „Елан" (без инв.броја)         ком 1 

-сто конференциски велики (без инв.броја)        ком 1 

-сто дечији правоугаони (без инв.броја)         ком 1 

-телефонска централа „Панасоник" (инв.број 601083)       ком 1 

-пано велики црвени (без инв.броја)         ком 1 

-етисон (без инв.броја)           ком 1 

-тепих (без инв.броја)           ком 1 

-сто велики (без инв.броја)          ком 1 

-крило врата (без инв.броја)          ком 1 

-казан за кување хране (без инв.броја)         ком 1 

-дечији кревети (без инв.броја)          ком 6 

-дечији сто четвороугаони (без инв.броја)        ком 1 

-столице дечије (без инв.броја)          ком 1 

-апарат за бројање новца Глори (без инв.броја)        ком 1 



-мали сеф (без инв.броја)          ком 1 

-поље ограде црвено-мрежасто (без инв.броја)        ком 1 

-олук поцинковани (без инв.броја)         ком 1 

-тепих етисон (без инв.броја)          ком 6 

-метални орман (без инв.броја)         ком 1 

-гардеробе дводелне (без инв.броја)         ком 2 

-дечији креветац (без инв.броја)         ком 3 

-месорезница (без инв.броја)          ком 1 

-термос посуде разне (без инв.броја)         ком 9 

-пећ за глину (без инв.броја)          ком 1 

-кухињски шпорет (без инв.броја)         ком 1 

-лавабо -мали (без инв.броја)          ком 3 

-крило врата (без инв.броја)          ком 3 

-делови ограде црвени мрежасти (без инв.броја)       ком 3 

-бојлер 80 лит. (без инв.броја)          ком 1 

-бојлер 60 лит. (без инв.броја)          ком 1 

-дрвене преграде са стаклом (без инв.броја)        ком 3 

-канцелариски сто (без инв.броја)         ком 2  

-мали бојлер 10 лит. (без инв.броја)         ком 1  

-плафоњерке четвороугаоне (без инв.броја)        ком 3  

-струјни разводни орман метални (без инв.броја)       ком 1  

-фотокопир Рицох фт 4015 (инв.број 0601131-1)       ком 1  

-шпорет слобода (без инв.броја)         ком 1  

-канцелариски орман (без инв.броја)         ком 2  

-кухињски фрижидер велики(без инв.броја)        ком 1  

-електрична косилица Еинхел зелена (без инв.броја)       ком 1  

-косилица моторна црвена Б и С (без инв.броја)        ком 1  

-косилица моторна Јард ман зелена (без инв.броја)       ком 3  

-косилица моторна Еинхел плава (без инв.броја)       ком 1  

-писаћа машина (без инв.броја)          ком 1 

-рачунаљка-дигитрон електрични са траком (без инв.броја)      ком 1  

-бојлер велики 210 лит. (без инв.броја)        ком 1 

Централна  кухиња „Весна",Булевар Зорана Ђинђића 42, Нови Београд 

 
-Фрижидер двокрилни (инв.број 0308006)        ком 1 

-Електрична фритеза (инв.број 308005)        ком 1 

-Кипер електрични (инв.број 308004)         ком 1 

-Гардеробер метални (инв.број 0308024 1 до 6)        ком 1 

-Столице ресторанске (инв.број 0308058 1 до 4)       ком 1 

-Дводелна судопера (инв.број 308007 1 до 2)        ком 1 

-Грејалица електрична „Термолукс" (инв.број 0308059)       ком 1 

-Цедиљка за чај 26 цм ојачана (инв.број 1308162 1 до 2)      ком 1 

-Магацинска транспортна колица (инв.број 0308072)       ком 1 

-Плехови за печење-алу-перфорирани (инв.број 1308120)      ком 18 

-Термос посуде од 12,24,35 и 50 лит(нема инвертарни број)      ком 17 

-Компијутер(тастатура,кућиште и монитор)- (нема инвертарни број)    ком 1 

-Радни сто (нема инвертарни број)         ком 1 

-ЈТаминатор (инв.број 0308063)         ком 1 



 

Вртић  „Весна", Булевар Зорана Ђинђића 42, Нови Београд 

 

-Сто за васпитаче (инв.број 0310120)         ком 1 

-Чиније за салату (инв.број 1310138)         ком 1 

-Шоља за млеко (инв.број 1310046)        ком 1 

-Кревети задецу (инв.број 0310104)         ком 7 

-Кревети (инв.број 0309015)          ком 2 

-Столице за децу (инв.број 0310027)         ком 29 

-Столице за децу (инв.број 0310072)         ком 4 

-Столице за децу са рукохватом (инв.број 0310167)       ком 5 

-Сто ултрапласт (без инвентарног броја)        ком 1 

-Кревет метални са душеком (инв.број 0310119)       ком 2 

 

Постоји и следећи инвентар који треба избацити из објекта и бацити на депонију јер нема никакву 

вредност. Ради се о следећим стварима: 

 

-Штампач ХП 1018 (инв.број 0317198)         ком 1  

-Касетофон „Панасоник" РХ-Д17 (инв.број0310104)       ком 1  

-Итисон (без инвентарног броја)         ком 3 

 

Вртић „Пчелица", ул. Пролетерске солидарности 75, Нови Београд 

 

-клупице за децу (инв.број 0613035)         ком 2 

-кутак лутака (инв.број 0319045)         ком 2 

-столице за децу (инв.број 0319008)        ком 106 

-кревети (без инв.броја)          ком 16 

-дрвени подметач за термосе (без инв.броја)        ком 1 

-канцелариски сто (без инв.броја)        ком 2 

-бокал росфрај (инв.број 1319003)         ком 1 

-хватаљке (инв.број 1319140)          ком 2 

-кашика (инв.број 1319178)          ком 14 

-кутлаче велике (инв.број 1319126)         ком 2 

-кутлаче велике (инв.број 1319149)         ком 2 

-ножјеловни (инв.број 1319038)         ком 1 

-нож кухињски (инв.број 1319123)         ком 1 

-нож за хлеб (инв.број 1319127)         ком 1 

-нож велики (инв.број 1319082)         ком 1 

-тањир 18 цм (инв.број 1319054)         ком 39 

-тембала (инв.број 1319056)          ком 12 

-шоље за млеко (инв.број 1319159)        ком 29 

-месорезница (инв.број 0319104)         ком 1 

-клупица за децу (инв.број 0613035)         ком 1 

-путнички воз са 5 вагона од дрвета (инв.број 0319152)       ком 1 

-сет за седења са сунцобраном у дворишту (инв.број 0319156)     ком 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ 



Вртићи "Маја", Грамшијева 2а, "Бамби" Земунска 3 б  и „Невен" Народних хероја 12а. 

 Возила: 

 
Вртић  „Бајка“ Тошин бунар 134, Нови Београд 

 
-отварач за конзерве (инв.број 15080550)         ком 1 

-послужавник емајлирани (инв.број 1508016)         ком 1 

-шоље росфрај (инв.број 1508064/1)          ком 10 

-кревети дечији (инв.број 0508015/1)         ком 5 

-полица за кутак дрвена декоративна (инв.број 10508073/1)       ком 1 

-клупе (инв.број 0122141/1)           ком 2 

-сто за васпитаче (инв.број 0508002)          ком 1 

-сто писаћи (инв.број 0508004/1)          ком 1 

-кухињски елемент доњи (инв.број 050/8081)         ком 1 

-апарат за гашење пожара (инв.број 0508053)        ком 1 

-усисивач“Слобода“ (инв.број 0508041)         ком 1 

 

 
Вртић „Бамби“, Земунска 3 б, Нови Београд 

 

-шоље росфрај (инв.број 1101049)         ком 8 

-шоље росфрај (инв.број 1102035)         ком 11 

-шоље росфрај (без инв.броја)          ком 70 

-хватаљка(инв.број 1101119)          ком 1 

-француска кашика (инв.број 1101128)          ком 1 

-кутлаче (инв.број 1101015)           ком 3 

-бокал росфрај (инв.број 1102001)         ком 2 

-чајник (инв.број 1101098)           ком 1 

-кревети (инв.број 0101015)          ком 3 

-кревет метални (инв.број 0102024)          ком 1 

-столице дечије (инв.број 0101057)         ком 11 

-столице дечије (инв.број 0101074)          ком 5 

-вага са висиномером (инв.број 0102036)         ком 1 

-поклопци за бокале росфрај (без инв.броја)        ком 18 

-кашике  (без инв.броја)          ком 5 

-фланеограф (инв.број 1102031)          ком 1 

 

 

Вртић „Бисер“, Омладинских бригада 106, Нови Београд 
 

-две клупе са платформом и степеницама (инв.број 0211140)        ком 1 
-столица ресторанска дрвена (инв.број 0211125)        ком  1 

-орман (инв.број 0211023)           ком  8 

-дечији столови (инв.број 0211024)          ком 6 

-сет за седење са сунцобраном (инв.број 0211227)        ком 5 

-дечији креветићи (инв.број 0211024)          ком 46 

 Марка и тип Година Регис. Расход. исправно/ Локација 

 возила производње број  неисправно паркирања 

1. Југо Темпо1.1. 1997 БГ 115-729 ДА Неисправно Бамби 

2. Југо Темпо1.1. 1997 БГ 494-ХФ, ДА Неисправно Невен 

3. Застава 128 1.1. 1996 БГ 338-482 ДА Неисправно Бамби 

4.    Застава Поли 1.1. 1987 БГ 305-554 ДА Неисправно Бамби 

5. Застава Ривал 1996 БГ 213-135 ДА Неисправно Маја 

6. Застава Ривал 1997 БГ 709-594 ДА Неисправно Бамби 

7. Застава Т. Ривал 1997 БГ 115-731 ДА Неисправно Бамби 



-столице са металном ручком(инв.број 0211153)        ком  

-столице за децу (инв.број 0211018)          ком 33 

-столице за децу (инв.број 0211153)          ком 7 

-столице са руконаслоном за децу (инв.број 0211190)        ком 3 

-беби гвоздени креветићи (без инв.броја)         ком 4 

-дечије столице (без инв.броја)          ком 7 

-дечије столице са рукохватом (без инв.броја)         ком 3 

 

Вртић  „Чигра“, Булевар уметности 25, Нови Београд 

 

-орман за кревете (инв.број 0403031)          ком 6 

-шпорет дрвени са полицом (инв.број 1403051)        ком 1 

-дечије столице (инв.број 0403016)          ком 77 

-витрина УФ-22 (инв.број 0403016)          ком 1 

-витрина УФ-4(инв.број 0403040)          ком 1   

-стоУФ-135/1 (инв.број  0403020/1)         ком 2 

-радни сто“Р“ (инв.број 0403027/1)          ком 2 

-елементи регала (инв.број 0403011/1)          ком 1 

-елементи регала за дидактику (инв.број 0403008)        ком 7 

-клупица (инв.број 0403118/1)           ком 1 

-сандучић шведски (инв.број 0403086)          ком 1 

 

Вртић „Чуперак“ Булевар Михаила Пупина 45, Нови Београд 
 

-Кревети (инв.број 0312016)           ком 5 

-Лестве (инв.број 0312050)           ком 1 

-Столице за децу (инв.број 36032128)          ком 21 

-Столице за децу „Пионир“ (инв.број 0312070)         ком 5 

-Комплет за седење са сунцобраном (инв.број 031110)        ком 1 

-Кош висећи (инв.број 0312049)          ком 1 

-Столица за васпитаче-хромирана конструкција (инв.број 0312077)      ком 2 

-Столице за децу са рукохватом (инв.број 0310167)        ком 5 

-Сто ултрапласт (без инвентарног броја)         ком 1 

-Кревет метални са душеком (инв.број 0310119)        ком 2 

-Јеловне кашике  1-66 (инв.број 1311007)        ком 6 

-Кашика сипаћа мања 1-3 (инв.број 1312005)        ком 3 

-Кашика сипаћа већа 1-2 (инв.број 1312016)        ком 2 

-Чајник 2 лит. 1-7 (инв.број 1312064)         ком 2 

-Чинија за супу 1-7 (инв.број 1312039)         ком 2 

 

Вртић  „Исток“, Јурија Гагарина 168, Нови Београд 
 

-сто за васпитаче (инв.број 0114045)          ком 2 

-тобоган (без инв.броја)           ком 2 

-столови за децу (инв.број 0114048)         ком 9 

 

Вртић  „Изворчић“, Булевар Михајла Пупина 175, Нови Београд 

 

-Метални кревети са душеком (инв.број 0405141)        ком 3 

-Сто за васпитаче (без инв.броја)          ком 2 

 

 

Вртић „Лане“, Булевар Арсенија Чарнојевића 143, Нови Београд 

 

-гардероба за децу (инв.број 0210022)          ком 3 

-путнички воз са 5 вагона од дрвета (инв.број 0210123)       ком 1 

-регал за дидактички материјал (инв.број 0210035)        ком 3 

-сет за седење са сунцобраном (инв.број 0210127)        ком 2 

-креветац (инв.број 0210098)          



Вртић „Ластавица“, Булевар Милутина Миланковића 186, Нови Београд 

 

-кухињски елемент висећи дводелни (инв.број 0209138/1)       ком 1 

-дечији кревет (инв.број 0209181/1)          ком 3 

-дечије столице (инв.0209180/1)          ком 3 

 

Вртић  „Маја“, Грамшијева 2а, Нови Београд 
 

-кашике росфрај (инв.број 1401018)          ком 10 

-кашике сипаће (инв.број 1401024)         ком 2 

-чјник 2 лит. (инв.број 1401086)          ком 1 

-кревети (инв.број0401024)           ком 1 

-столице за децу (инв.број0401030)          ком  7 

-столице од полиуретана (инв.број 0401161)         ком 17 

 

 

Вртић „Лептирић“, Милентија Поповића 34, Нови Београд 
 

-пулт за пресвлачење беба (инветарни број 0317122)        ком 1 

-пулт за пресвлачење беба (инветарни број 0317121)        ком 3 

-мердевине (инв.број 1317029)           ком 2 

-путнички воз са 5 вагона (инв.број 0317185)         ком 1 

-столице дечије (инв.број 0317036)          ком 7 

-креветићи дечији (инв.број 0317035)         ком  15 

-металне столице (без инв.броја)          ком 4 

-дечије столице (инв.број 0317036)          ком 6 

-столица мебл штоф (инв.број 0317026)         ком 2 

-столица буква штоф плава (инв.број (0311701)        ком 1 

 

Вртић  „Маја“, Грамшијева 2а, Нови Београд 
 

-кашике росфрај (инв.број 1401018)          ком 10 

-кашике сипаће (инв.број 1401024)         ком 2 

-чјник 2 лит. (инв.број 1401086)          ком 1 

-кревети (инв.број0401024)           ком 1 

-столице за децу (инв.број0401030)          ком 7 

-столице од полиуретана (инв.број 0401161)         ком 17 

Вртић „Наша радост“, Булевар Зорана Ђинђића 114, Нови Београд 

 

-кревети (инв.број 0507020/1)           ком 4 

-столице дрвене (инв.број 0507114)          ком 30 

-столице анатомске (инв.број 0507153)          ком 43 

-дрвене клупе (без инв.броја)           ком 2 

 

Вртић „Невен“, Народних хероја 12а, Нови Београд 

 

-сто писаћи (инв.број 0514005)           ком 1 

-столице дактило плаве (инв.број 0601124)         ком 14 

-столице еффез.се/63 (инв.број 0602107)         ком 1 

-сто за компијутер (инв.број 0602133)          ком 3 

-столице тапациране (инв.број 0700011)        ком 9 

-вентилатор (инв.број 1602070)          ком 1 

-рачунар ПС амд са монитором (инв.број 0122205)        ком 1 

-рачунар ПС амд са монитором (инв.број 0312122)        ком 1 

-штампач ласер А4 Самсунг (инв.број 0403157)        ком 1 

-рачунар ПС амд са монитором (инв.број 0504103)        ком 1  

-штампач ласер А4 Самсунг (инв.број 0521164)        ком 1 

-штампач ласер А4 Самсунг (инв.број 0521165)        ком 1 

-рачунар ПС амд са монитором (инв.број 0601168)        ком 1 



-рачунар ПС амд 1100 Л (инв.број 0602176)         ком 1 

-монитор Самсунг 721Н (инв.број 1601078)         ком 1 

-Монитор Самсунг сунц (инв.број 1601086)         ком 1 

-Монитор Самсунг сунц (инв.број 1601088)         ком 1 

-Монитор Самсунг сунц (инв.број 1601089)         ком 1 

-Монитор (инв.број 1602127)           ком 1 

-телефон Панасоник-ек (инв.број 0602084)         ком 1 

-телефон Панасоник-ек (инв.број 0602085)         ком 1 

-телефон Панасоник (инв.број 0602094)         ком 1 

-телефонски апарат КХ (инв.број  0602091)        ком 1 

-телефонски апарат КХ (инв.број 0602092)         ком 1 

-телефонски апарат КХ (инв.број 0602093)         ком 1 

-стаза солид 0,7 м2 (инв.број 1602067)          ком 1 

-гитара (инв.број 0325001)          ком 1 

-штампач ХП 3900 (инв.број 0521153)          ком 1 

-ормани ниски (инв.број 0602032)          ком 2 

-сточић мали четвртаст (инв.број 0602037)         ком 1 

-столице канцелариске (инв.број 603001)         ком 1 

 

Вртић „Пчелица-раз.групе“, Пролетерске солидарности 75, Нови Београд 
 

-кашика француска (инв број 1318009)         ком 1 

-сто за децу (инв.број 0318019)          ком 5 

-пећ кварцна (инв.број 318013)          ком 2 

-столица (инв.број 318004)           ком 40 

 

Вртић „Петлић“, Студентска 2, Нови Београд 

 

-дечије столице (без инв.броја)          ком 30 

-клупе са наслоном (инв.број 0501168)          ком 5 

-сет са сунцобраном (инв.број 0501167)         ком 2 

-столице дрвене за децу (без инв.броја)         ком 40 

-сто са металном констриукцијом (без инв.броја)       ком 2 

 

Вртић „Шећерко“, Париске комуне 33а, Нови Београд 

 

-столице са металном конструкцијом (инв.број 0502091/1-5)       ком 5 

 

Вртић  „Срећко“, Париске комуне 31-33, Нови Београд 

 

-дечији четворосед (инв.број 0504082)          ком 1 

-Сто шестосед правоугаони (инв.број 0504129)         ком 1 

-дечији кревети (инв.броје 0504010)          ком 7 

-дечије столице (инв.број 0504112)          ком 2 

 

Вртић  „Сунце“, Нехруова 126, Нови Београд 
 

-столице металне конструкције (инв.број 0121122)        ком 1 

-столице скај (инв.број 012103)          ком 2 

-виљушке росфрај (инв.број 1121102)          ком 148 

-шоље росфрај (инв.број 11212105)          ком 19 

-дрвене кутије за коцке (инв.број 0121184)         ком 5 

-путнички дрвени воз са 5 вагона (инв.број 0121144)        ком 1 

-сет за седење са сунцобраном за двориште (инв.број 0121145)       ком 6 

-кутак позоришта (инв.број 0121010)          ком 1 

 

 

 

 



3.Депаданс „Шврћа“-Јурија Гагарина 160 

 
 

-кревет (инв.број 0107052-28)  ком 1-треба извршити продају дрвеног инвентара путем јавне лицитације 

-кревет (инв.број 0107052-12) ком 1-треба извршити продају дрвеног инвентара путем јавне лицитације 

-кревет (инв.број 0107052-10) ком 1-треба извршити продају дрвеног инвентара путем јавне лицитације 

-кревет (инв.број 0107052-2)  ком 1-треба извршити продају дрвеног инвентара путем јавне лицитације 

 

 

„Техничко-транспортна служба“, Народних хероја 12а, Нови Београд 
 

1.Столарска радионица  

 

-Либела Топекс 40 мм (инв.број 1613097)         ком 1 

-Извијач пљоснати+крс (инв.број 1613099)         ком 1 

-кутија за алат (инв.број 1620007)          ком 1 

-длета столарска (инв.број 1620009)          ком 1 

-кључ имбус у гарнитури (инв.број 1620011)         ком 1 

-Длето (инв.број 1629004)           ком 1 

 

2.Браварска радионица  

 

-Бушилица „блекер над децкер“ (инв.број 0614011)        ком 1 

-Кутија Курвер (инв.број 1614049)          ком 1 

-кљешта за ваеање (инв.број 1614052)          ком 1 

-стега ручна паралелна (инв.број 1614063)         ком 1 

 

3.Водоинсталатерска радионица (Бондеровић Љубиша) 

 

-тестера убодна (инв.број 0613015)          ком 1 

-кљешта водоводна 3“ (инв.број 1616076)         ком 1 

-кљешта папагајке униор (инв.број 1616078)         ком 1 

-сајла за водовод фи10мм (ијнв.број 1616085)         ком 1 

-моторцангле униор (инв.број 1616089)          ком 1 

 

4.Одржавање објеката и доришта  

 

-маказе за живу ограду (инв.број 06240007)         ком 1 

-косилица електрична (инв.број 0624010)         ком 1 

-маказе за живу ограду (инв.број 1618013)         ком 1 

-маказе за гране (инв.број 1624026)          ком 1 

-маказе за гране (инв.број 1624028)          ком 1 

-маказе за живу ограду (инв.број 1624030)         ком 1 

-секира већа (инв.број 1645001)          ком 1 

 

5.Електричарска радионица  

 

-кљешта шпиц (инв.број 1622009)          ком 1 

-кључеви виљушкасти (инв.број 1632002)         ком 1 

-сечице униор (инв.број 1632006)          ком 1 

-шрафцигери униор (инв.број 1632008)         ком 1 

 

6.Електричарска радионица 

 

-Лампа диодна-батериска (инв.број 1642004)        ком 1 

-комбинирке НЕО  180 (инв.број 1642007)         ком 1 

-Јокари нож (инв.број 1642010)          ком 1 

 

7.Столарска радионица  



 

-комплет за јавну безбедност (инв.број 1645006)        ком 1 

                                       

Вртић „Зека“, Булевар Зорана Ђинђића 55, Нови Београд 
 

-путнички воз са 5 вагона од дрвета (инв.број 0315099)       ком 1 

-сет за седење са сунцобраном (инв.број 0315099/1 до 2)       ком 1 

-чинија за супу (инв.број 1315114)          ком 1 

-шоље за млеко (инв.број 1315055/1)          ком 12 

-кутлача велика (инв.број 1315112/1)          ком 2 

 

Вртић „Звончићи“, Јурија Гагарина 215, Нови Београд 
 

-сто дактило (инв.број 0122088)          ком 1 

-сто за васпитаче (инв.број 0125027)          ком 1 

-металне црне столице (без инв.број)          ком 2 

-мердевине дечије (без инв.број)          ком 1 

-мердевине дечије мале (без инв.број)          ком 2 

-столице дечије  (инв.број 0122023)         ком 30 

-кревети дечији (инв.број 0122022)          ком 8 

-кревети дечији (без инв.број)           ком 6 

-клацкалица (без инв.број)           ком 6 

-коса (без инв.број)            ком 1 

-тестера (без инв.број)            ком 1 

-хармоника (без инв.број)           ком 1 

-машине -супер аутомат,елком (без инв.број)         ком 2 

-судопера (без инв.број)           ком 1 

 

Вртић „Балончићи“, Румска 2, Ледине 

 
-телефон (инв.број 0105098)           ком 1 

-цд плејер ВЕГ ВПЦ-810/КО (инв.број 0105105)       ком 1 

-кутак позорниве (инв.број0105006)         ком 1 

-мини линија ЦМТДФЛ ЦЕЛ (инв.број 0105115)       ком 1 

 

 

 

 

 

Вешерај „Наша радост“, Народних хероја 12а, Нови Београд 

 
1..Вешерај „Наша радост“ 

     

 -веш машина „Примат“ (инв.број 0514002-1)         ком 1 

 

Вртић „Врабац“, Данила Лекића Шпанца 2а, Нови Београд 

 

-фотеља дрвена тапацирана сед. и наслон (инв.број 0521052/1)       ком 2 

-столице за васпитаче дрв.конс.тап. (инв.број 0521025/1)       ком 2 

-столице за дечије (инв.број 0521006/1)         ком 32 

-столице дечије (0521007/1)          ком 10 

-сто четворосед (инв.број 0521196/1)         ком 2 

-столице са наслоном дрвене (инв.број 0521142/1)       ком  4 

-сточић за кутак декоративни (инв.број 0521141/1)        ком 2 

-полица за кутак декоративна дрвена (инв.број 0521143/1)       ком 1 

-чивилук дрвени стојећи (инв.број 0521012/1)         ком 3 

-кревети дечији (инв.број 0521026/1)         ком 29 

-сто шестосед (инв.број 051008/1)          ком 1 

-црна мебл фотеља на точкиће и окретање (без инв.броја)       ком 1 



-дрвена столица на точкиће (без инв.броја)         ком 1 

-клима уређај (без инв.броја)           ком 1 

-декоративни округли дрвени сточић (за кутић) (без инв.броја)       ком 1 

-нож дечији ИНОКС (инв.број 1521042/1)         ком 7 

-супијера са поклопцем 2,5лит, ИНОКС (инв.број 1521047/1)       ком 1 

-жица за мућење мања ИНОКС (инв.број 1521098/1)        ком 1 

-чајник росфрај (инв.број 1521123/1)          ком 2 

-миксер (инв.број 0521155)           ком 1 

-шоље ИНОКС (инв.број 1521044/1)          ком 16 

-сто радни везни елемент 33/70/85 (инв.број 0521115)       ком 1 

-чајник росфрај (инв.број 1521123/1)          ком 6 

-хватаљка универзална (инв број 1521051/1)        ком 3 

-кутлача 200гр ИНОКС (инв.број 1521025/1)         ком 2 

-кашике ИНОКС (инв.број 1521041/1)          ком 10 

 

Вртић „Ђурђевак“, Јурија Гагарина 221, Нови Београд 

 
-вијаче (инв.број 1126030)           ком 4 

-кофе (инв.број 126008)          ком 3 

-даска за сецкање (инв.број 126023)         ком 1 

-оцеђивач ехцајга (без инвертарног броја)        ком 2 

Вртић „Звездана прашина“, Неде Спасојевић 14, Нови Београд 

 
-столице за децу(инв.број 0114236/1)         ком 10 

-кревети за децу (инв.број 0525130/1)         ком 5 

-кревети за децу (инв.број 05251327/1)         ком 5 

-кревети за децу (инв.број 0525117/1)         ком 5 

-кревети за децу (инв.број 0525039/1)         ком 5 

 

Вртић „Љубичица“, Војвођанска 72 
 

 -вага са висинометром (инв.број 0104047)        ком 1 

-плаве столице дечије (инв.број 0114206/1)        ком 4 

-кревети за децу (инв.број 0104100/1)         ком 4 

 

Магацин „Бамби“, Земунска 3 б, Нови Београд 
 

-0101063 пећ кварцна           ком 1 

-0109040 пећ кварцна           ком 1 

-0114118 пећ кварцна 3000 W          ком 1 

-0114125 пећ кварцна соба 8           ком 1 

-0114127 пећ кварцна соба 4          ком 1      

-0114129 пећ кварцна соба 2           ком 1      

-0114130 пећ кварцна соба          ком 1    

-0114131 пећ кварцна-соба 4 јасле         ком 1      

-0114132 пећ кварцна-соба 3 јасле         ком 1    

-0114133 пећ кварцна-соба 2 јасле         ком 1      

-0115017 пећ електрична иверак         ком 1 

-0121070 пећ кварцна 3x1000W          ком 1 

-0122112 пећ електрична иверак         ком 5 

-0125053 пећ електрична иверак         ком 2 

-0209086 пећ кварцна 3x1000W          ком 2     

-0209092  пећ кварцна           ком 1   

-0210082 пећ кварцна 3000 W          ком 2 

-0211126 пећ кварцна 3x1000W          ком 1  

-0211138 пећ кварцна           ком 2   

-0212093 пећ ТА           ком 1 

-0212098 пећ електрична иверак         ком 8 

-0212100 пећ електрична 3x1000W         ком 1 



-0212116 грејалица термолукс           ком 1 

-0212119 пећ кварцна 3x1000W          ком 2     

-0212120 пећ кварцна 3000 W          ком 1 

-0314033 грејалица електрична 1000W         ком 1 

-0315048 грејалица електрична 3 x 1000 W        ком 1   

-0315049 пећ кварцна иверак 3000W          ком 1  

-0317079 пећ електрична препород         ком 1        

-0317085 пећ кварцна иверак          ком 3  

-0317098 пећ кварна           ком 1 

-0317105 грејалица кварцна 3x1000 W         ком 1  

-0318042 пећ кварцна иверак            ком 3 

-0319081 пећ кварцна иверак            ком 1 

-0319094 пећ кварцна озирис 3x1000         ком 1 

-0319095 пећ кварцна елинд 3x800W         ком 1   

-0319096 пећ кварцна асел флесх 3х600W        ком 2   

-0319097 пећ кварцна лидер савио 3x600W        ком 1 

-0319098 пећ кварцна фет 3x600 W         ком 1 

-0401086 пећ кварцна 3000 W          ком 1  

-0402100 пећ кварцна 3KW          ком  6 

-0402111 пећ кварцна           ком 2 

-0404087 пећ кварцна 3KW          ком  1 

-0404098 пећ кварцна 3000W           ком 1 

-0404101 пећ кварцна 3000W           ком 1 

-0405086 пећ кварцна           ком 4 

-0405087 грејалица           ком 2 

-0405088 грејалица кварцна иверак          ком 1 

-0501089 пећ електрична 2,5KW         ком 1 

-0501094 пећ кварцна 3KW          ком  4 

-0502051 пећ кварцна 3x1000          ком 3 

-0502052 пећ кварцна 3KW          ком  2 

-0503079 пећ кварцна 3KW          ком  2 

-0504048 пећ кварцна 3KW          ком  1 

-0504049 пећ електро кварцна 3KW         ком 2 

-0505068 пећ кварцна 3KW          ком  1 

-0505069 грејачлица кварцна          ком 1 

-0602051 грејачлица кварцна          ком 1 

-0602052 пећ кварцна 3x1000W          ком 2 

-0602053 грејалица калорифер          ком 1 

-0602065 грејалица кварцна 3x1000W         ком 1      

-0602077 пећ кварцна иверак          ком 1 

-0621004 пећ кварцна           ком 1 

-0700015 пећ кварцна 3000W          ком 1 

-0800022 пећ кварцна 3 kw          ком 1 

-101006  пећ кварцна           ком 2 

-114005 пећ кварцна           ком 1 

-121013 пећ кварцна           ком 3 

-212009 пећ кварцна           ком 4 

-212040 пећ кварцна           ком 1 

-315004 пећ кварцна           ком 2 

-404005 пећ кварцна           ком 8 

-503002 пећ кварцна           ком 4 

 

Магацин „Бамби“, Земунска 3 б, Нови Београд 

 

-195/70 р 15ц          ком 30   (оставити 2 најбоље за резерву) 

-215/70 р 15ц          ком 20   (оставити 2 најбоље за резерву) 

-225/70 р 15ц          ком  4    (оставити 2 најбоље за резерву) 

-155/80 р 15ц          ком 28   (оставити 12 најбоље за резерву) 

-185/60 р 14            ком  4    (не треба ништа оставити) 



-145/80 р 13            ком 18   (не треба ништа оставити) 

 

Вртић „Maслачак“, Отона Жупанчића 49, Нови Београд 

 
-кревети за децу (инв.број 0506115)          ком 3 

-сет за седење са сунцобраном (инв.број 0506115)        ком 1 

-сунцобран са клупом (инв.број 0506087)         ком 1 

-кашике росфрај (инв.број 1506054)         ком 10 

-мердевине (инв.број 1506093)           ком 1 

 

Вртић „Славуј“, Булевар уметности 31, Нови Београд 

 

-клуб сто (инв.број 0404017)          ком 1 

-радни сто (инв.број 0404015)         ком 1 

-столице тапациране (инв.број 0404027)        ком 13 

-колица-сервирна (инв.број 0404068)         ком 3 

-кревети рекс ( инв.број 0404037)         ком 36 

-орман (инв.број 0404012)          ком 2 

-регал за играчке (инв.број 0404030)         ком 6 

-столице за децу (инв.број 0404020)         ком 110 

-столови за децу (инв.број  0404019)         ком 10 

Вртић „Срна“, Омладинских бригада 136, Нови Београд 

 

-столице дечије (инв.број 0212032)          50 ком 

-кревети дечији (инв.број 0212047)         25 ком 

-столице за децу (инв.број 0212043)         55 ком 

-сто за децу (инв.број 0212043)          4 ком 

-сто поморандџа (инв.број 0212134)                             1 ком 

-сталак за сликање (инв.број 0212011)         3 ком 

-колица за сервирање (инв.број 0212092)        2 ком 

-сунцобран са постољем (инв.број 0212095)        2 ком 

-шоља росфрај (инв.број 1212225)         122 ком 

-сто пвц (инв.број 0212145)          3 ком 

-шоља росфрај (инв.број 1212065)          53 ком 

-чајник 2лит.(инв.број 1212191)          7 ком 

-чиније за супу (инв.број 1212061)         2 ком 

-кутлаче р 125г (инв.број 1212147)                    2 ком 

-кутлаче 9цм (инв.број 1212184)          2 ком 

  

Централна кухиа „Лане“, Омладинских бригада 136, Нови Београд 

 

-цедиљка (инв.број 1201063)           ком 1 

-цедиљка (инв.број 1201051)          ком 2 

-кутлача 0,5 лит. (инв.број 1201064)         ком 1 

-кутлача (инв.број 1201015)          ком 4 

-нож мали (инв.број 1201115)          ком 5 

-нож месарски (инв.број 1201124)         ком 2 

-нож за мазање (инв.број 1201126)         ком 2 

-плех са поклопцем (инв.број 1201094)         ком 10 

-плех равни (инв.број 1201094)          ком 4 

-електрични кипер (инв.број 02041008)         ком 1 

-фижидер (инв.број 0201016)          ком 1 

-плех.алуминијумски (инв.број 1201095)        ком 11 

-цедиљка (инв.број 1201134)          ком 2 

-француз чет. (инв.број 1201084)         ком 2 

-француз ок. (инв.број 1201083)         ком 2 

-жица за мућење (инв.број 1201128)         ком 1 

-замрзивач лткс (инв.број 0513005)         ком 2 

-термос канта 12 лит. (инв.број 1201075)        ком 8  



-термос канта 22 лит. (инв.број 1201076)         ком 2 

-отварач за конзерве (инв.број 1201111)         ком 1 

 

 Централна кухиња „Маја“, Грамшијева 2а, Нови Београд 
 

-електрични кипер (инв.број 0412013)         ком 1 

-машина за мак (инв.број 0412068)         ком 1 

-машина за сечење хлеба (инв.број 0412015)        ком 1 

-плех са поклопцем (инв.број 0412104)         ком 23 

-клима уређај (инв.број 0412098)         ком 1 

-замрзивач (инв.број 0412074-1)         ком 1 

-кипер (инв.број 0412002)          ком 1 

 

 

Вртић „Чаролија“ Булевар Зорана Ђинђића 123, Нови Београд 

 

-дечији кревети (инв.број 0326010-1)         ком 5 

 

 


