
 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 

Крупањска 3 

11040 Београд 

Број: 31/68 

Датум: 17.10.2016. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга у 

отвореном поступку – извођење екскурзије за потребе Школе за дизајн из Београда, ЈН 
бр. 1.2.1/16. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку услуга у отвореном поступку – извођење екскурзије за потребе Школе за 
дизајн из Београда, ЈН бр. 1.2.1/16. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ, ПЛАН И 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ III РАЗРЕДА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ШКОЛСКЕ 

2016/2017. године, страна 7 

 

 

УМЕСТО: 

 

СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у граду Прагу у хотелу (удаљеном од центра града 4 км ваздушне линије) са 
минимум 3 звездице на бази три полупансиона (доручак шведски сто, вечера мени), 
смештај у Будимпешти у хотелу (удаљеном од центра града 4 км ваздушне линије) са 
минимум 3 звездице на бази једног полупансиона (доручак шведски сто, вечера мени). 
За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике 
двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева, свака 
соба са купатилом.  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у граду Прагу у хотелу (удаљеном од центра града 4 км ваздушне линије) са 
минимум 3 звездице на бази три полупансиона (доручак шведски сто, вечера мени), 
смештај у Будимпешти у хотелу (удаљеном од центра града 4 км ваздушне линије) са 
минимум 3 звездице на бази једног полупансиона (доручак шведски сто, вечера мени). 



За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике 
двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, свака соба са купатилом.  

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ, УСЛОВИ 

ПУТОВАЊА, страна 8 

 
 

УМЕСТО: 

 
 
- Понуђач се обавезује да обезбеди соло или даблдекер аутобусе високе туристичке 
класе са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју 
пријављених учесника путовања, не старије од 4 (четири) године у време извођења 
екскурзије, потпуно технички исправне. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 
 
- Понуђач се обавезује да обезбеди соло или даблдекер аутобусе високе туристичке 

класе са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју 
пријављених учесника путовања, не старије од 5 (пет) година у време извођења 
екскурзије, потпуно технички исправне. 
 
 
 
 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Понуда мора да 

садржи, страна 15 

 
 

УМЕСТО: 

 
 
16. Уговор са ангажованим превозником и Изјава превозника на свом меморандуму о 
броју аутобуса до 4 (четири) године старости, које превозник ставља на располагање 
понуђачу за реализацију екскурзије. 
 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
 
16. Уговор са ангажованим превозником и Изјава превозника на свом меморандуму о 
броју аутобуса до 5 (пет) година старости, које превозник ставља на располагање 
понуђачу за реализацију екскурзије. 



 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 
 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


