Сходно чл.7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања посмених понуда /''Сл.гл.РС
''бр.16/2018/, На основу Одлуке Школског одбора од 14.9.2018.године
ОШ“Јелена Ћетковић''“
Београд,Врањска 26,
оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ
За прикупљање писмених понуда за
издавање у закуп школског простора и то:
1.Простор у холу школе који се налази у приземљу објекта ОШ''Јелена Ћетковић од глaвнoг
улаза у објекат школе из улицe Врањске 26, до излаза у задње двориште .
 Површина простора 60 м2
 Намена коришћења организовање културно-уметничких активности као ваншколске активности
ученика.
 Почетна цена сат времена коришћења – један термин у холу школе је 1.000,00 динара .
 Висина депозита 1.000,00 динара.
 Рок трајања закупа: годину дана од дана закључења уговора
 Термини коришћења: радним даном од 19, 30 часова до 24,00 часа, а суботом и недељом од
8,00 часова до 20,00 часова.
2.Дела простора школске кухиње- површине 18 м²
 Намена коришћења продаја пекарских и других прехрамбених производа ученицима и
запосленима у школи.
 Рок трајања закупа од 01.10.2018.године до 30.09.2019.године.
 За време зимског и летњег распуста закупнина се не наплаћује
 Почетна цена закупа ,односно најнижа цена закупнине 40.000,00 динара,на месечном нивоу.
 Висина депозита 40.000,00 динара.
 Закупац је дужан да достави доказ о испуњености услова за обављање делатности
производње пекарских производа,сертификате о усаглашености система управљања
безбедношћу производа са захтевима докумената HACCP, као и доказ о поседовању
превозног средста за промет- дистрибуцију производа до школе.

3. Једна учионица термини на коришћење у једној учионици која се налази у
приземљу школе
 површине 54 м2
 намена коришћења организовање других културно уметничких активности као
ваншколске активности ученика
 термини се могу користити и преко зимског и летњег распуста
 период давања у закуп:годину дана од дана закључења уговора

 почетна цена сат времена коришћења термина у учионици је 1.000,00 динара
 висина депозита:1.000,00 динара.
 Термини коришћења: радним даном од 19,30 до 24,00 часа , а суботом и недељом од 8,00
до 24,00 часа у зависности од плана активности рада школе.
4. Простор у свечаној сала која се налази у приземљу

школе

 површине 120 м2
 намена коришћења организовање: термини на коришћење се дају узаинтересованим
физичким и правним лицима за презентације – промоцију науке,одржавање семинара,
јао и за представе и скуповое који не укључују коришћење и употребу средстава која
могу оштетити ентеријер у време када се не врше редовне школске активности и не
ремети редовна настава.
 Термини се могу користити и преко зимског и летњег распуста
 период давања у закуп:годину дана од дана закључења уговора
 почетна цена сат времена коришћења термина у учионици је 2.000,00 динара
 висина депозита:2.000,00 динара.
5. ФИСКУЛТУРНА САЛА – површине 450 м2 - термини на коришћење, са могућношћу
коришћења свлачионица

 Период давања у закуп: годину дана од дана закључења уговора.
 намена коришћења организовање: издавање термина за спортске активности ученика и
других лица у времену када се не врше редовне школске активности и не ремети редовна
настава и не угрожава безбедност и ученика запослених у школи.
 Термини који се дају у закуп:радним данима: понедељак од 22,30 – 24,00 часа,уторак
од 21,30 до 24,00 часа, среда од 22,30 до 24,00 часа,четвртак од 20,30 до 24,00
часа,петак од 22,30 до 24,00 часа.Субота од 8,00 до 10,00 часова,13,00 до 14,00
часов,16,00 до 19,00 часова и од 20,00 до 24,00 часова и Недељом од 8,00 до 12,00
часова, од 14,00 до 18,00 часова и од 19,00 до 20,30 , и од 21,30 до 24,00 часова.
 период давања у закуп:годину дана од дана закључења уговора
 почетна цена сат времена коришћења термина у учионици је 2.500,00 динара
 висина депозита:2.500,00 динара.
Школа није у ПДВ- систему.Писмене понуде у складу са условима из Упутства за формирање
понуда се достављају у затвореној коверти на адресу:ОШ Јелена Ћетковић'',Врањска 26, са
назнаком:„Пријава на јавни позив''. Понуђач подноси писмену понуду лично или путем поште.Рок
за доставу писмене понуде је 27.9.2018.године у 17,00 часова, без обзира на начин достављања
понуда, након чега следи отварање понуда у 18,00 часова у ОШ''Јелена Ћетковић'',Врањска 26.
Наручилац задржава право да не закључи уговор ни са једним понуђачем.Упутство за формирање
понуда може се добити у Секретаријату школе сваког радног дана од 10 до 12 часова или
путем мејла.Додатна објашњења и информације,разгледање школског простора могу се
добити на телефон 011/2418-741,2417-275,контакт особа секретар школе Јелене Николић –
Ђукановић.Висину депозита уплатити на рачун школе 840-1450666-35.Уколико понуђач

није стекао право на закуп,депозит му се враћа у року од осам дана.

