
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ СТАНАРИ 

74208 Станари, Тел: 053 290 026,  
Веб: www.desankamaksimovic.edu.rs, Е-mail: os118@skolers.org 

ЈИБ: 4400013280005, Организациони код: 08140118 
 

Број: 315 – 08 / 21 

Датум: 13. август 2021. године. 

 

На основу Одлуке Школског одбора, број 300 – 07 / 21 од 27. јула 2021. године ЈУ Основна школа 

„Десанка Максимовић“ Станари расписује 
 

Ј А В Н И  П О З И В  
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И ДРУГИХ ШКОЛСКИХ ПРОСТОРИЈА 

ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ СТАНАРИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

I 

Предмет овог јавног позива је издавање фискултурне сале и других школских просторија (кантине 

и техничке собе) за школску 2021/2022. годину. 

II 

Фискултурна сала и друге школске просторије (кантина и техничка соба) ЈУ Основне школе 

„Десанка Максимовић“ Станари се издају у виђеном стању, а обилазак фискултурне сале и других 

школских просторија (кантине и техничке собе) може се  обавити сваког радног дана у времену 

од 8.00 – 14.00 часова. 

III 

 Понуде за закуп достављају се на адресу Школе до 30. августа 2021. године.  

IV 

Избор закупаца биће обављен по затварању јавног позива, у складу са Упутсвом о издавању и 

начину плаћања школског простора („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/18 и 23/19). 

По обављању избора Школа ће за закупцем склопити Уговор о закупу и на огласној табли и 

званичној веб страници Школе навести распоред употребе спортске сале и школских просторија. 



Приликом издавања фискултурне сале и спортских терена предност при изнајмљивању имају 

спортски клубови, друштва и удружења чији су чланови дјеца основношколског узраста. 

Уколико закупци представљају спортски клуб, друштво или удружење чији су чланови дјеца 

основношколског узраста предност имају они закупци који узимају више термина (часова) у току 

једне седмице. 

Непопуњени термини издају се спортским клубовима, друштвима, удружењима или 

рекреативцима који у свом саставу немају дјецу основношколског узраста. Предност имају они 

закупци који узимају више термина (часова) у току једне седмице. 

Приликом закупљивања других школских просторија (кантине и техничке собе) предност при 

закупљивању има понуђач који је доставио најбољу новчану понуду у односу на почетну цијену. 

V 

Фискултурна сала се издаје у сљедећим терминима: 

 Понедјељак од 18.00 до 22.00 часа 

 Уторак од 18.00 до 22.00 часа 

 Сриједа од 18.00 до 22.00 часа 

 Четвртак од 18.00 до 22.00 часа 

 Петак од 18.00 до 22.00 часа 

 Субота од 08.00 до 22.00 часа 

 Недјеља од 08.00 до 22.00 часа 

VI 

Цијена издавања фискултурне сале за школску 2021/2022. годину је 12КМ/часу. 

Почетна цијена издавања других школских просторија је: 

 кантина – 300 КМ/мјесец и 

 техничка соба – 85 КМ/мјесец. 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

          Александар Ристић 


