
 
ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА 
Градски парк 1 
11080 Земун  
Број: 33/6 
Датум: 16.01.2015. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 
поступку услуга – извођење екскурзије за потребе Земунске гимназије из Земуна, ЈН бр. 
01/2015. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку у у отвореном поступку услуга – извођење екскурзије за потребе Земунске 
гимназије из Земуна, ЈН бр. 01/2015. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 
1.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије за школску 2014/2015 и 2015/2016, 
Партија бр. 3, део: Смештај, страна 9 
 
 

 
Уместо: 

Смештај у Лептокарији у хотелу са минимум 5 звездица на бази полупансиона и смештај у 
Глифади у хотелу са минимум 3 звездице на бази полупансиона. Доручак и вечера на бази 
шведског стола. За наставнике обезбедити двокреветне собе, а за ученике двокреветне, 
трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева. 
 
 
 

 
Треба да стоји: 

 
Смештај у Лептокарији у хотелу са минимум 5 звездица на бази полупансиона (2 ноћи) и 
смештај у Глифади у хотелу са минимум 3 звездице на бази полупансиона (3 ноћи). 
Доручак и вечера на бази шведског стола. За наставнике обезбедити двокреветне собе, а 
за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева. 
 
 
 
2.- Поглавље III, део: План и програм екскурзије за школску 2014/2015 и 2015/2016, 
Партија бр. 4, део: Смештај, страна 10 
 
 
 

 
Уместо: 

Смештај у граду Монтекатини у хотелу са минимум 3 звездице на бази полупансиона  и 



смештај у граду Ладисполи у хотелу са минимум 3 звездице на бази полупансиона. 
Доручак и вечера на бази шведског стола. За наставнике обезбедити двокреветне собе, а 
за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева. 
 
 

 
Треба да стоји: 

Смештај у граду Монтекатини у хотелу са минимум 3 звездице на бази полупансиона (1 
ноћ),  смештај у граду Ладисполи у хотелу са минимум 3 звездице на бази полупансиона 
(3 ноћи) и смештај у Лидо ди Језолу у 

 

хотелу са минимум 3 звездице на бази 
полупансиона (2 ноћи). Доручак и вечера на бази шведског стола. За наставнике 
обезбедити двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне 
собе, без помоћних лежајева. 

 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


