
ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН РАКИЋ 
БЕОГРАД,   Војвођанска 62 
Број : 80/2  од 18.01.2022.г.       
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
На основу члана 119. став 1. тачка 14.  Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'' 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), члана 187. став 1. 
тачка 11. Статута ОШ ''Милан Ракић'' Београд, Војвођанска бр.62 бр. 300/3 од 
22.03.2018.г. и 972/3 од 29.11.2018.г, 381/5 од 17.04.2019.г; 752/11 од 12.09.2019.г. и 
662/11 од 15.09.2020.г. члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку давања у закуп 
и одређивању закупнине за ствари у јавној својини чији је корисник Основне школе 
''Милан Ракић''Београд, бр. 541/4 од 04.06.2013.г.  Школски одбор Основне школе 
''Милан Ракић'', на  27. редовној седници Школског одбора одржаној дана 18.01.2022.г. 
са дневним редом: 

1. Усвајање Записника са  26. редовне седнице Школског одбора одржане дана 21.12.2021.г.  
1. Доношење Одлуке о избору понуђача у поступку давања у закуп непокретности у јавној 

својини, школског простора, по јавном позиву од 23.12.2021.г.  
2. Усвајање Извештаја директора и Извештаја пописних комисија о обављеном попису 

имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем 
закључно са 31.12.2021.г.  и доношење коначне одлуке о расходовању имовине чији је 
рок употребе протекао, имовине која је дотрајала или више нема употребну вредност,   

3. Усвајање Извештаја Комисије о ревизији књижног фонда бр. 1029 од 30.12.2021.г. 
4.  Усвајање Извештаја о спровођењу Плана мера за отклањање или ублажавање 

неравномерне заступљености полова за календарску 2021.г.  и доношење Плана мера  
за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за календарску 

2022.г. и доношење Анекса Годишњег плана рада школе додавањем Плана мера 
за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за 2022 бр. 
74 од 14.01.2022.г. (известилац секретар), 

5. Давање сагласности на Годишњи извештај ОШ ''Милан Ракић'' Београд,  Војвођанска 
бр.62 о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'' 120/2004; 54/2007; 104/2009 
и 36/2010) за 2019.г. наш број 72 од 12.01.2022.г. (известилац секретар),   

6. Обавештење о поступању у поступку израде Плана интегритета у новом циклусу  
(известилац секретар),   

7. Разно  
Донео је  

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ  ПОНУЂАЧА ЗА ДАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ОД 

23.12.2021.Г. ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2021/2022 ЗАКЉУЧНО СА ШКОЛСКОМ 2024/2025 
 

Школски простор ОШ ''Милан Ракић'' Београд, Војвођанска бр.62 који се налази на 

катастарској парцели 3500/1 КО Нови Београд 1 даје се у закуп   почев од  01.02.2022.г. закључно 

са 31.08.2025.г. по спроведеном поступку давања у закуп непокретности у јавној својини 

прикупљањем писмених понуда по јавном позиву од 23.12.2021.г. у складу са Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини и Правилником о начину и поступку давања у закуп и одређивању 

закупнине за ствари у јавној својини чији је корисник Основне школе ''Милан Ракић''Београд, 

бр. 541/4 од 04.06.2013.г.  понуђачима, и то: 



I ФИСКУЛТУРНА САЛА  

1. Фискултурна сала у приземљу зграде у Војвођанској бр.62 површине 350 м2   даје 
се у закуп Понуђачу КК ''Див баскет'', Београд, Нови Београд, Виктора Новака 
6/16, Понуда бр. 1015  од 28.12.2021.г. у 11,15 часова, за спортске активности – 
кошаркашки тренинг, по цени =2.200,00 динара без ПДВ-а за један термин у 
трајању од 60 минута, у цену нису урачунати трошкови електричне енергије, 
топлотне енергије и одржавања, одношење смећа и услуге водовода и 
канализације. Висина закупнине сразмерно се умањује за дане школског 
распуста према школском календару и у дане када Школа није у могућности да 
обезбеди закупцима коришћење школског простора. 

2. Фискултурна сала у приземљу зграде у Војвођанској бр.62 површине 350 м2   даје 
се у закуп Понуђачу ФК ''Спортинг'', Београд, Краљевачка бр. 68, Понуда бр. 1027  
од 29.12.2021.г. у 11,30 часова, за спортске активности - фудбал, по цени 
=2.200,00 динара без ПДВ-а за један термин у трајању од 60 минута, у цену нису 
урачунати трошкови електричне енергије, топлотне енергије и одржавања, 
одношење смећа и услуге водовода и канализације. Висина закупнине 
сразмерно се умањује за дане школског распуста према школском календару и у 
дане када Школа није у могућности да обезбеди закупцима коришћење школског 
простора. 

3. Фискултурна сала у приземљу зграде у Војвођанској бр.62 површине 350 м2   даје 
се у закуп Понуђачу Рукометни клуб ''Нови Београд'',Нови Београд, Палмира 
Тољатија 2, Понуда бр. 1030 од 30.12.2021.г. у 11,00 часова, за спортске 
активности – тренинг рукомета, по цени =2.200,00 динара без ПДВ-а за један 
термин у трајању од 60 минута, у цену нису урачунати трошкови електричне 
енергије, топлотне енергије и одржавања, одношење смећа и услуге водовода и 
канализације. Висина закупнине сразмерно се умањује за дане школског 
распуста према школском календару и у дане када Школа није у могућности да 
обезбеди закупцима коришћење школског простора. 

4. Фискултурна сала у приземљу зграде у Војвођанској бр.62 површине 350 м2   даје 
се у закуп Понуђачу ОК ''Блок аут'', Београд, Нови Београд, Душана Вукасовића 
бр. 54, Понуда бр. 1038  од 30.12.2021.г. у 14,30 часова, за спортске активности – 
одбојкашке активности, тренинзи и утакмице, по цени =2.200,00 динара без ПДВ-
а за један термин у трајању од 60 минута, у цену нису урачунати трошкови 
електричне енергије, топлотне енергије и одржавања, одношење смећа и услуге 
водовода и канализације. Висина закупнине сразмерно се умањује за дане 
школског распуста према школском календару и у дане када Школа није у 
могућности да обезбеди закупцима коришћење школског простора. 
 

II ШКОЛСКИ ХОДНИЦИ 

1. Школски ходници у приземљу зграде, првом и другом спрату у 
Војвођанској бр.62  дају се у закуп Понуђачу Драгану Жмирићу из 
Београда, Нови Београд, Нехруова бр. 73/21, Понуда бр. 1032 од 
30.12.2021.г. у 12,05 часова, за школу фолклора, по цени =1.000,00 динара 
без ПДВ-а за један термин у трајању од 60 минута, у цену нису урачунати 
трошкови електричне енергије, топлотне енергије и одржавања, 
одношење смећа и услуге водовода и канализације. Висина закупнине 



сразмерно се умањује за дане школског распуста према школском 
календару и у дане када Школа није у могућности да обезбеди закупцима 
коришћење школског простора. 

 
III УЧИОНИЦЕ 

1.Учионице у приземљу зграде, првом и другом спрату у Војвођанској бр.62  дају се у закуп 

Понуђачу  Удружењу Балкан арт из Београда,  Кестенова бр.  6, Понуда бр. 1014 од 27.12.2021.г. 

у 10,20 часова, за часове гитаре, по цени =500,00 динара без ПДВ-а за један термин у трајању од 

60 минута, у цену нису урачунати трошкови електричне енергије, топлотне енергије и 

одржавања, одношење смећа и услуге водовода и канализације. Висина закупнине сразмерно 

се умањује за дане школског распуста према школском календару и у дане када Школа није у 

могућности да обезбеди закупцима коришћење школског простора. 

2. Учионице у приземљу зграде, првом и другом спрату у Војвођанској бр.62  дају се у закуп 

Понуђачу  Јелена Милић ПР Центар за стране језике PIA STARS PLUS Грделица, Нови београд, 

Јурија Гагарина бр. 166А/2/47, Понуда бр. 1031 од 30.12.2021.г. у 11,15 часова, за часове страних 

језика, по цени =500,00 динара без ПДВ-а за један термин у трајању од 60 минута, у цену нису 

урачунати трошкови електричне енергије, топлотне енергије и одржавања, одношење смећа и 

услуге водовода и канализације. Висина закупнине сразмерно се умањује за дане школског 

распуста према школском календару и у дане када Школа није у могућности да обезбеди 

закупцима коришћење школског простора. 

IV КЊИЖАРА 

1. Књижара, површине 8 м2 у приземљу објекта у улици Војвођанска бр. 62, 
даје се у закуп Понуђачу   S and T line из Београда, Нови Београд, 
Голубиначка бр. 6/4, Понуда бр. 1024 од 29.12.2021.г. у 10,15 часова, за 
продају школског прибора, по цени =20.000,00 динара без ПДВ-а месечно, 
у цену нису урачунати трошкови електричне енергије, топлотне енергије 
и одржавања, одношење смећа и услуге водовода и канализације. Висина 
закупнине сразмерно се умањује за дане школског распуста према 
школском календару и у дане када Школа није у могућности да обезбеди 
закупцима коришћење школског простора. 

Са изабраним понуђачима сачинити уговоре о закупу почев од 01.02.2022.г. закључно са 

31.08.2025.г. Средства остварена од закупа школског простора користиће се у складу са законом 

и Одлуком о коришћењу средстава остварених од давања у закуп непокретних ствари у јавној 

својини, Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 401-00-304/2012-02, наш бр. 

1151 од 13.12.2012.г.   

 
 


