
Прилог 

 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у отвореном поступку за јавну 

набавку услуге: Услуга хотелског смештаја, по партијама, редни број 

јавне набавке: 21/14, врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

  

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу III 

Конкурсне документације, у погледу Спецификације за партију 2 и 

у делу IX – Образац структуре цене 3-1 за партију 1 и Образац 

структуре цене 3-2 за партију 2,  због штампарске грешке.  

 

 

 

 

 

 

 

У складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 4/31, 26/31 и 27/31.   

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 30.07.2014. године 
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 

Партија 1 – Хотелски смештај са категоризацијом од три звездице 

 

 

Ред. бр. Назив и опис услуге Јед. 

мере 

Количина 

1. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

једнокреветној соби  

Ноћење 30 

2. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

двокреветној соби 

Ноћење 50 

3. Боравишна такса Дан 

боравка 
80 

4. Осигурање Дан 

боравка 
80 

 

 

Партија 2 – Хотелски смештај са категоризацијом од четри звездице 

 

 

Ред. бр. Назив и опис услуге Јед. 

мере 

Количина 

1. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

једнокреветној соби  

Ноћење 5 

2. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

двокреветној соби 

Ноћење 15 

3. Боравишна такса Дан 

боравка 
20   

4. Осигурање Дан 

боравка 
20 

 

У периоду од 08.09.2014.-10.09.2014. неопходно је обезбедити смештајне 

капацитете за 31 госта која ће бити распоређени у  3 (три) једнокреветне 

собе и 14 двокреветних соба (са одвојеним лежајем) у хотелу 

категоризације од 3 (три) звездице, као и смештајни капацитет за 3 госта, 

који ће бити распоређени у једној једнокреветној и једној двокреветној соби, 

у хотелу категоризације од 4 (четри) звездице.  

У периоду од 08.09.2014.-14.09.2014. неопходно је обезбедити смештајни 

капацитет за 1 госта која ће бити распоређен у  једнокреветној соби. 

Наведени обим услуга у Спецификацији је оквирно дат и може се мењати 

током трајања уговора у границама процењене вредности. 

 

Извршилац је дужан да наведе назив и локацију угоститељског објекта.  

 

Напомена: Локација угоститељског објекта мора да се налази на територији 

општина Земун и Нови Београд. 

   

Собе хотела треба да садрже директну телефонску линију, ТВ, мини бар, 

кабловску ТВ мрежу, климу, бежични интернет.  
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IX ОБРАЗАЦ 3-1 
Услуге – Услуга хотелског смештаја, ЈН бр. 21/14 

 

Назив и адреса хотела: ___________________________________________________________________________. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 – 

Хотелски смештај са категоризацијом од три звездице 
 

Ред. бр. Назив и опис услуге Јед. 

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 
1. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

једнокреветној соби  

Ноћење 30     

2. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

двокреветној соби 

Ноћење 50     

3. Боравишна такса Дан 

боравка 

80     

4. Осигурање Дан 

боравка 

80     

 

 

 

 

  Датум и место:                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                        М.П.                                                                                               

___________________________                                                                                                             ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX ОБРАЗАЦ 3-2 
Услуга – Услуга хотелског смештаја, ЈН бр. 21/14 

 

Назив и адреса хотела: ___________________________________________________________________________. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 - 

Хотелски смештај са категоризацијом од четри звездице 
 

Ред. бр. Назив и опис услуге Јед. 

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 
1. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

једнокреветној соби  

Ноћење 5     

2. Ноћење са доручком (шведски сто) у 

двокреветној соби 

Ноћење 15     

3. Боравишна такса Дан 

боравка 

20     

4. Осигурање Дан 

боравка 

20     

 

 

 

 

Датум и место:                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         М.П.                                                                                               

  ___________________________                                                                                                             ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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