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''НАБАВКА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ХОРА НА ПРИПРЕМАИ НА ТАКМИЧЕЊУ“ 
 

 

Исправља се конкурсна документација:  

 

у одељку III – ТАЧКА 1. – ОПИС УСЛУГЕ - стр.4, и то: 

 

Текст на страници 4. се мења и гласи: 

 

 Хотел са минимум ТРИ звездице 

 Избацује се тачка: Роом сервис 24 часа 

 Коришћење БАЗЕНА, WELNESS ЦЕНТРА.  

 

 
у одељку IV – ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН , и то: 

 

Текст на страници 4. се мења и гласи: 

 

1) да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:      

 да је хотелски смештај категорисан са 3 звездице или више; 

 да пружа смештај у двокреветним собама и трокреветним собама без помоћних 

лежајева,  чији кревети су минимум 2м дужине, са сопственим купатилом, 

телевизором и фрижидером, да хотел пружа бесплатан интернет у свакој соби, 

да поседује у оквиру објекта базен, welness центар, две сале за састанке, да има 

обезбеђен паркинг за аутобусе. 

 

Текст на страници 5. се мења и гласи: 

 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76.  ЗЈН 

Испуњеност додатних  услова из члана 76. ЗЈН се доказује на достављањем: 

1. Фотокопија важеће категоризације (3 звездице или више) издата од надлежног 

државног органа; 

2. Изјава на меморандуму понуђача (потписана и оверена печатом) да понуђач 

пружа услуге смештаја у двокреветним и трокреветним собама, без помоћних 

лежајева, чији кревети су минимум 2м дужине, са сопственим купатилом, 

телевизором и фрижидером, да хотел пружа бесплатан интернет у свакој соби, 

да поседује у оквиру објекта базен, welness центар, две сале за састанке, да има 



обезбеђен паркинг за аутобусе и да ће у наведеном периоду целокупан 

капацитет бити резервисан за наручиоца. 

 

 

Текст на страници 9. се мења и гласи: 

 

Услов: да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и 

то:      

 да је хотелски смештај категорисан са 3 звездице или више; 

 да пружа смештај у двокреветним и трокреветним собама, без помоћних 

лежајева, чији кревети су минимум 2м дужине, са сопственим купатилом, 

телевизором и фрижидером, да хотел пружа бесплатан интернет у свакој соби, 

да поседује у оквиру објекта базен, welness центар, две сале за састанке, да има 

обезбеђен паркинг за аутобусе. 

 

 
у одељку V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ , и то: 

 

Текст на страници 11. се мења и гласи: 

 

1. Фотокопија важеће категоризације (3 звездице или више) издата од надлежног 

државног органа; 

2. Изјава на меморандуму понуђача (потписана и оверена печатом) да 

понуђач пружа услуге смештаја у двокреветним и трокреветним собама, без 

помоћних лежајева, чији кревети су минимум 2м дужине, са сопственим 

купатилом, телевизором и фрижидером, да хотел пружа бесплатан интернет у 

свакој соби, да поседује у оквиру објекта базен, welness центар, две сале за 

састанке, да има обезбеђен паркинг за аутобусе и да ће у наведеном периоду 

целокупан капацитет бити резервисан за наручиоца. 

 

 

Текст на страници 13. се мења и гласи: 

 

9. Подношење понуде 
 
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда и истиче последњег дана рока 14.11.2019. године до 10.00 
часова. Уколико последњи дан рока пада у суботу, недељу или дан када се не 
ради рок се продужава на први радни дан. 
 

 

Текст на страници 14. се мења и гласи: 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда 
14.11.2019. године у просторијама наручиоца Гимназија „Јован Јовановић 
Змај“, Златне греде 4 – Нови Сад, са почетком у 10.30 часова. 
 
 
 


