ОСНОВНА ШКОЛА " ЊЕГОШ " НИШ
НИШ, Пантeлејска 60
телефон 018 / 212 - 771 факс 018 / 214- 272
Број 02-1103
Ниш, 17.11.2021. године
На основу члана 14. 22. и 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС” бр. 72/2011,
88/2013,105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), и Правилника о
општим условима и начину коришћења школских објеката у својини Града Ниша (
„Службени лист Града Ниша“ бр. 101/2021,), ОШ „Његош“ у Нишу, расписује
ОГЛАС
за прикупљање понуда за давање на коришћење школског простора :
ФИСКУЛТУРНА САЛА - површине 260 м2, цена према уговореном термину,
износи 1.500,00 динара – по сату коришћења. Термини - сваког радног дана ( од
понедељка до петка) у периоду од 20 до 22 часа;
УЧИОНИЦА - цена према уговореном термину, износи 1.200,00 динара – по сату
коришћења. Термини - сваког радног дана ( од понедељка до петка) у периоду од
20 до 22 часа;

Сала и учионица се дају на коришћење на одређено време до 30.06.2022. године, осим у
зимским месецима јануар и фебруар.
Право учешћа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.
Понуда мора да садржи :
-

Податке о подносиоцу понуде и то:
1) Име и презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, ако је подносилац физичко
лице;
2) Име и презиме, адреса, број личне карте, ЈМБГ, назив и матични број радње,
ако је подносилац предузетник;

-

3) Назив, седиште, копија решења о упису у регистар код надлежног органа, ако је
подносилац понуде правно лице, као и пуномоћје за физичко лице које га
заступа у поступку.
Износ цене који се нуди;
Критеријуме прописане чл. 7. Правилника о општим условима и начину
коришћења школских објеката у својини Града Ниша:
1) исказаних потреба клубова (у зависности од масовности и ранга такмичења);
2) узраст такмичара ( предност имају млађе селекције)
3) рад са децом
4) други критеријуми у складу са Законом о спорту.

Понуде се подносе Основној школи „Његош“ ул. Пантелејска бр. 60, 18000 Ниш, до
19.11.2021. године у затвореним ковертама са назнаком „не отварати – понуда за
коришћење школског простора“. Разматрање приспелих понуда биће обављено у
просторијама ОШ „Његош“ у Нишу, 22.11.2021. године.

