
ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд расписује 

О Г Л А С  

Којим позива понуђаче да поднесу понуде за коришћење школског простора: 

1) фискултурна сала, површине око 300 м2, за одржавање тренинга спортским 

клубовима по цени од 2.000,00 по сату и  

2) фискултурна сала, површине око 300 м2, за стално или повремено рекретивно 

бављење спортом по цени од 3000,00 дин/сат радним данима;/фискултурна сала 

се може користити за следеће споротове: кошарка, одбојака и гимнастика./ 

3) Део трпезарије око 9м2 за свакодневну продају пекарских производа почетна цена 

20.000,00 дин/месец,  

4) подстепенишни простор намењен продаји школског, канцеларијског материјала и 

сличних производа – књижара, површине око 4м2 почетна цена 15.000,00 

дин/месец 

5) Учионице у приземљу, површине око 56,00м2, за једнократно или повремено 

краће коришћење у образовне сврхе за децу, почетна цена 500,00 дин/сат 

6) Учионице у приземљу, површине око 56,00м2, за повремено краће коришћење за 

одрасле у образовне и комерцијалне сврхе, почетна цена 1000,00 дин/сат. 

Термини за коришћење простора су: 

− у фискултурној сали радним даном почев од 18.00 до 22,00 сати 

− у учионицама од 18,00 до 21,00 сат. 

− викендом од 10,00 до 18,00 сати /учионице и фискултурна сала/. 

− у време распуста простор се не може користити. За период распуста накнада 

за коришћење простора сразмерно ће бити умањена (књижара, пекара). 

− Простор се даје на коришћење на период од 1 године /од 01.11.2018.-

31.10.2019./ 

− Оглашени простор се налази у Луја Адамича 4, Нови Београд 

Право учешћа у поступку прикупљања понуда, ради стицања својства корисника 

простора имају правна лица, која доставе уредну понуду.  

Упутство за састављање понуде можете преузети ОВДЕ 

За редни број 2) овог Огласа, могу конкурисати и правна и физичка лица, а предност 

ће имати они који буду наведене термине тражили на дужи период. Захтеви за 

рекреативно коришћење фискултурне сале примаће се током целе године, а за 

једнократно или повремено коришћење термина могу се добити само они термини 

који су тренутно слободни. 

Понуде се достављају на адресу: ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд, Луја 

Адамича 4, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за школски простор – не 

отварати“, најкасније до 30. октобра 2018. године до 14,00 сати укључујући и понуде 

послате поштом. 
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