
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 

Крупањска 3 

11040 Београд 

Број: 107 

Датум: 02.10.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – извођење 

екскурзије, за потребе Школе за дизајн из Београда, ЈН бр. 1.2.1-2/17. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације за јавну 
набавку услуга– извођење екскурзије, за потребе Школе за дизајн из Београда, ЈН бр. 
1.2.1-2/17. 
 
Измена конкурсне документације – пречишћен текст је следећа: 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, страна 7 

 

 

УМЕСТО: 

 

ПЕТИ ДАН: 
 
Венеција 
Доручак.  
Полазак за луку Пунта Сабионе и бродићима до Венеције. Разгледање Венеције са 
локалним водичем: Трг Светог Марка , Дуждева палата, Мост уздисаја, мост Риалто, канал 
Гранде, црква Санта Марија де ла Салуте. Слободно време. 
Полазак за Београд са задржавањима и прелазак границе. Долазак у Београд у 
послеподневним сатима.  
 
 
СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у граду Монтекатини 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 Риминију 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: 

ПЕТИ ДАН: 
 
Венеција 
Доручак.  
Полазак за луку Пунта Сабионе и бродићима до Венеције. Разгледање Венеције са 
локалним водичем: Трг Светог Марка , Дуждева палата, Мост уздисаја, мост Риалто, канал 
Гранде, црква Санта Марија де ла Салуте. Слободно време. 
Полазак за Београд са задржавањима и прелазак границе. Долазак у Београд.  
 
 
СМЕШТАЈ: 
 
Смештај у граду Монтекатини у хотелу (удаљеном од центра града 4 км ваздушне линије) 
са минимум 3 звездице на бази два полупансиона (доручак шведски сто, вечера мени), 
смештај у Риминију у хотелу (удаљеном од центра града 4 км ваздушне линије) са 
минимум 3 звездице на бази једног полупансиона (доручак шведски сто, вечера мени), 
смештај у хотелу у Гардисану 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.  
 

 
 
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 


