
 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

                                          ЗА ЗАКУП  ШКОЛСКИХ  ОБЈЕКАТА 

 

Предмет давања у закуп: школски објекти-станови на катарској парцели бр: 2096 КО 

Бадњевац, зграда бр: 3 површине 95 м2 и зграда бр: 4 површине 60 м2 у Бадњевцу 

Школски објекти-станови су саставни део школског дворишта у Издвојеном одељењу 

школе у Бадњевцу и издају се у закуп за јавну намену, културну делатност и развој села.  

Школски објекти имају приступ са главног пута. Обилазак објекта може да се изврши 

сваког радног дана у току трајања објаве огласа.Сва заинтересована лица су дужна да се 

један дан раније јаве управи школе како би се организовао обилазак објеката. 

Понуђачи су дужни да на име трошкова огласа за сваку понуду уплате изнод од 

1.000,00 динара, на рачун школе:840-1043666-96.  Износ се не враћа. 

Право на учешће имају сва правна и физичка лица. 

Понуда која се доставља треба да садржи следећу документацију: 

 

 1. Податке о подносиоцу понуде: 

- физичка лица: име и презиме, адресу,број личне карте, јединствени матични број 

грађана 

- предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени 

број грађана, назив радње, матичне број 

-правна лица: назив и седиште, копију решења упису правног лица у регистар код 

надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве 

 2. Опис намене коришћења школског објекта (за јавну намену, културну делатност и 

развој села 

 3. Понуђену цену закупнине  

4. оригинал доказ о уплати износа на име трошкова расписивања огласа 

 

Затворене понуде са назнаком ''Понуда за закуп школских објеката-не отварати'' 

доставити на адресу: Краља Милана Обреновића бр.6, 34227 Баточина, у року од 8 дана 

од дана објављивања. 

Разматрање писмених понуда ће се одржати 8. фебруара 2021.године са почетком у 

10.30 часова у просторијама школе. 

Избор најповољније понуде извршиће комисија у року од 3 дана од дана истека рока за 

слање понуда. 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине. 



Потпуна понуда је понуда која садржи потребну документацију тражену у упутству за 

састављање понуде. Благовремена понуда је понуда која је стигла наручиоцу у року, 

односно у року од 8 дана од дана објављивања у новинама, односно до 08. фебруара 2021. 

године до 10.00 часова. 

Додатне информације и обавештења у вези овог огласа, заинтересовани понуђачи могу 

добити сваког радног дана од 09.00 до 12.00 часова, на телефон број:034/6841-402. 

Особа за контакт је секретар школе Јасмина Ђорђевић. 

 

Увид у документацију може се обавити дана 10.фебруара 2021.године  од 10.00 до 

12.00 часова 

 

 

 

                                                                                  КОМИСИЈА ШКОЛЕ 

                                                                                       


