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ЈАВНИ ПОЗИВ ХОТЕЛИМА – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ДОМАЋИНИМА 
- Кадетског првенства Србије у убрзаном и брзопотезном шаху и у 

решавању шаховских проблема 
- Екипног првенства основних школа Србије 

 
Поштовани пријатељи,  
 Шаховски савез Србије вас позива да учествујете у јавном позиву за 
домаћина следећих шаховских такмичења из програма за 2014. годину: 
 

1. КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У УБРЗАНОМ, БРЗОПОТЕЗНОМ 
ШАХУ И РЕШАВАЊУ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА 

1 – 2. мај 2014. године 

Домаћин је обавезан да обезбеди следеће: 
1. Смештај са пуним пансионом за 100 (плус – минус 10%) особа,  
2. Што повољнију нето цену пуног пансиона са БТО у двокреветним и 

трокреветним собама, 
3. Бесплатан смештај са пуним пансионом за службена лица (до четири 

особе),   
4. Адекватну салу за игру са пратећим садржајима (одговарајуће 

осветлење, столови, столице ...),  
5. Добру и поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу. 

 

2. ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ОСНОВНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
2 – 4. мај 2014. године 

Домаћин је обавезан да обезбеди следеће: 
1. Смештај са пуним пансионом за 80 (плус – минус 10%) особа,  
2. Што повољнију нето цену пуног пансиона са БТО у двокреветним и 

трокреветним собама, 
3. Бесплатан смештај са пуним пансионом за службена лица (до четири 

особе),   
4. Адекватну салу за игру са пратећим садржајима (одговарајуће 

осветлење, столови, столице ...),   
5. Добру и поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу. 

 



Понуде за организацију наведених такмичења подносе се у затвореним 
ковертама са обавезном назнаком „понуда“ и достављају на адресу: 
Шаховски савез Србије, Нушићева 25/II, 11000 Београд или доносе лично. 
Понуде које се односе на само једно такмичење неће се разматрати. 

 
Рок за подношење понуда је понедељак 14. април 2014. године до 12,00 

часова. 
 
Потенцијалне домаћине чије понуде буду ушле у најужи избор 

представници Савеза ће контактирати, а по потреби и посетити и проверити 
понуђене услове. 

 
Такмичарска комисија Шаховског савеза Србије ће утврдити избор 

најповољније понуде за домаћина наведених такмичења најкасније до 16. 
априла  2014. године.  

 
По избору најповољније понуде, сачиниће се уговор између Шаховског 

савеза Србије и изабраног понуђача. 
 
Особе за контакт су Миливоје Миливојевић, 011-3222447 и 064-2478555 

и Данко Бокан 062-8047000. 
 
Очекујући вашу понуду срдачно вас поздрављамо,  

 
 

Шаховски савез Србије 
 


