
         

 

 

 

 На основу  Одлуке  Управног одбора  Дома ученика средњих школа Ниш, бр. 226/7  од 

26.02.2015.године, и Одлуке в.д. директора бр.278 од 09.03.2015.године 

 

Дом ученика средњих школа  Ниш 

 

ОГЛАШАВА 

ПРОДАЈУ ЦРЕПА СА ОБЈЕКТА 

КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

ЛИЦИТАЦИЈОМ 

 

 

Продаје се  отпад – цреп са крова управне зграде Дома ученика  средњих школа  Ниш,  у 

количини утврђеној  према Извештају комисије. Почетна цена црепа по комаду је 7,00 динара. 

Отпад- цреп са   крова управне зграде Дома  ученика средњих школа  Ниш, продаје се  у 

виђеном и затеченом стању, у укупној затеченој количини, без права учесника на накнадне 

приговоре  и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика отпада.  

Учесници у поступку јавног надметања су дужни да, пре спровођења лицитације, уплате 

депозит  у износу од  15.000,оо  динара  на жиро рачун Дома ученика средњих школа Ниш  бр. 

840-574667-11. 

Најповољнијем понуђачу са којим се закључује Уговор, износ депозита ће бити урачунат у 

излицитирани износ, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен на њихов жиро рачун 

најкасније  у року од 3 дана од дана одржавања лицитације. 

Откуп отпада – црепа са крова управне зграде Дома ученика средњих школа Ниш ( око 2500 

ком.) , врши се у целости.  

При преузимању отпада-црепа са  крова управне зграде Дома ученика средњих школа Ниш, 

изабрани учесник обез 

беђује транспортна средства, механизацију и радну снагу за утовар.  

При преузимању отпада- црепа са  крова управне зграде Дома ученика средњих школа Ниш, 

вршиће се утврђивање коначног броја продатих комада црепа од стране комисије и 

излицитираног купца. 

Ускладиштени отпад - цреп са крова управне зграде Дома ученика средњих школа, може се 

видети, сваког радног дана у  времену од  10:00- 12:00, ул.Косовке девојке бр.6, особа за 

контакт : Горан Стошић 064/8863902 или 018/4212-051, управа Дома. 

Лицитација  ће се одржати   19.03.2015.године, у 12:00 часова, Ул.Косовке девојке бр.6, 18000 

Ниш.  Потенцијални понуђачи дужни су да до 11:00 часова поднесу своје писане понуде, у 

затвореној коверти, са назнаком понуда за лицитацију отпада-црепа, на предњој страни ковере, 

а на задњој страни име и презиме понуђача и контакт телефон. Понуда се подноси у писаној 

форми, са навођењем цене по комаду црепа.  У писаној понуди се подноси и  доказ о уплати 

депозита у износу од 15.000,00 динара, на горе наведен жиро рачун. 
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