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Студентски центар „Студентски дом »Европа«  - Еurópa Kollégium” 

                  Studentski Dom „Evropa“ - Еurópa Kollégium Egyetemista Központ 

                                                             Нови Сад / Újvidék 

 

БРОЈ: 235/K/17/VII-6                                                ДАТУМ: 28.03.2017. ГОДИНЕ 

 

 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “СТУДЕНТСКИ ДОМ »ЕВРОПА« - 

EURÓPA KOLLÉGIUM“ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 11, 21000 НОВИ САД 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

I ИЗМЕНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 235/K/17/VII-6 

за јавну набавку туристичке услуге – организовање едукативног путовања 

ЈНМВ 03/2017 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/2012, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. Студентског центра 

“СТУДЕНТСКИ ДОМ »ЕВРОПА« - EURÓPA KOLLÉGIUM“ припремила је 

следећу Измену конкурсне документације. 

 

1. У Конкурсној документацији у делу 2.2 мења се текст: 

 

Смештај: у складу са наведеном спецификацијом, у мотелима у 

једнокреветним (минимум 4 једнокреветних соба које понуђач треба да 

обезбеди), двокреветним и трокреветним собама, свакој соби припада посебно 

купатило. 4 ноћења; 

Исхрана:  

 Доручак у мотелима.  

 Понуђач организује четири ручка према сопственом избору, ланч пакети. 

 Понуђач организује четири вечере према сопственом избору у мотелима. 

 

2. У Конкурсној документацији у делу 6.2 Обрасци структуре понуђене 

цене мења се  и гласи: 
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6. 2. НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПОНУЂАЧА _______________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци туристичке услуге – организовање едукативног путовања 

ЈНМВ 03/2017 

 

 

Р.бр. Назив Број 
путника 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена са 
ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1. Услуга организације едукативног путовања 

станарима Студентског дома „Европа“ - 

услуга превоза и услуга смештаја за 66 

путника за 4 ноћења у Румунији у периоду 

између 3. маја и 7. маја 2017. године, према 

спецификацији описаног у делу 2) 

Конкурсне документације 

66     

 

 

 

 

 

 

Напомена: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цене, те није потребно наводити/дати 

процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходан. 

 

 

 

 М.П. _________________________________ 

                                                                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица)



 

 

 

 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом на новом 

обрасцу структуре понуђене цене. 

 

Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


