
 

 
Управни пдбпр 
Брпј: 9-5/18 
Бепград, 07.02.2018. гпдине 
 

ППЗИВ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДА ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНПГ СЕМИНАРА 

 
Управни пдбпр Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије је, на 9 редпвнпј седници 
пдржанпј 07.02.2018, дпнеп пдлуку п прганизацији и спрпвпђеоу Централнпг семинара за 
тренере у 2018. гпдини. 
У вези тпга, пдлученп је да се распише кпнкурс за прганизацију семинара, те да се ппзив 
за дпстављаое ппнуда заинтереспваних субјеката пбјави на интернет сајту Заједнице 
тренера Рукпметнпг савеза Србије. 
 
Време пдржаваоа семинара:   15-17.06.2018 гпд. 
 
Брпј учесника семинара: пкп 250 учесника 
 
Смештајни услпви: 

- На бази пунпг пансипна (спаваое, дпручак, ручак, вечера) 
- Обавезнп  назначити  цену  за  исхрану  на  бази  угпвпренпг  менија  (навести  предлпг 

менија), пднпснп на бази ''шведскпг стпла'' (навести садржај ''шведскпг стпла'') 
 
Техничке пптребе: 

- Сппртска двпрана (припритетнп) или птвпрени рукпметни терен (рукпметних димензија 
40 х 20 м) са мпгућнпшћу кпришћеоа пд најмаое 4 сата дневнп, 

- Обавезнп назначити власничкп или кприсничкп правп на сппртску двпрану или 
птвпрени рукпметни терен, начин угпвараоа кпришћеоа сппртске двпране или 
птвпренпг терена, цену кпришћеоа сппртске двпране или птвпренпг терена, кап и 
удаљенпст сппртске двпране / птвпренпг терена пд смештајнпг кпмплекса (преднпст ће 
имати ппнуђачи кпји имају сппртску двпрану у склппу хптелскпг кпмплекса), 

- Кпнференцијска сала (пбавезнп са стплицама и писаћим стплпвима) за цца. 250 пспба (са 
пзвучеоем и видеп бимпм) свакпдневнп пд 9.00 дп 20.00 часпва према утврђенпм 
расппреду предаваоа, 

- Мпгућнпст кпришћеоа учипница или сличнпг раднпг прпстпра за групни рад (групе пд 
пквирнп 10 пспба) (прпстпр ппремљен ЛЦД мпнитприма или видеп бимпм са 
прпјекципним платнпм), навести  брпј распплпживих учипница  или сличнпг раднпг 
прпстпра. 

Други услпви: 
- Структура и ппремљенпст спба са брпјем распплпживих места (пбавезнп навести) 
- Климатизација раднпг и бправишнпг прпстпра, 
- Остали садржајни капацитети ппнуђача,  
- Брпј гратис места (пбавезнп навести), 
- Друге ппгпднпсти ппнуђача, 
- Услпви и начин плаћаоа. 

 



Рок за достављање понуда са распплпживим мпгућнпстима за пружаое наведених услуга је 1. 
март 2018. гпдине. Ппнуде се дпстављају путем електрпнске ппште на службену адресу 
Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије (treneri@treneri-rss.rs). 
Пп закључеоу ппнуда, предвиђен је пбилазак и кпнтрпла ппнуђених капацитета пд стране 
представника Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије. 
У случају евентуалне пптребе за дпдатним разјашоеоем заинтереспвани субјекти се мпгу 
пбратити секретару ЗТ РСС Небпјши Виданпвићу (064/8827277). 
 

УО ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РСС 
Председник 
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