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ЈАВНИ ПОЗИВ ХОТЕЛИМА – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ДОМАЋИНИМА 
  

16. КАДЕТСКО-ОМЛАДИНСКОГ ФЕСТИВАЛА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ и 
2. ФЕСТИВАЛА ШАХА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
 

Поштовани пријатељи,  
 
Шаховски савез Србије вас позива да учествујете у јавном позиву за домаћина 

једног или оба такмичења из календара Шаховског савеза Србије и то: 
-16. КАДЕТСКО-ОМЛАДИНСКОГ ФЕСТИВАЛА ШС СРБИЈЕ, 8-16. април 2023. године и  
-2. ФЕСТИВАЛА ШАХА ШС СРБИЈЕ, 16-21. мај 2023. године 
 

Заинтересовани домаћин је у обавези да обезбеди следеће техничке услове:  
 

16. КАДЕТСКО-ОМЛАДИНСКИ ФЕСТИВАЛ ШС СРБИЈЕ, 8-16. април 2023. године 
1. Смештај и исхрану за око 120 особа за период од 8 - 10. априла, односно за око 200 
особа за период од 10 - 16. априла, у једнокреветним, двокреветним и евентуално 
трокреветним собама у хотелу ранга 3* или 4*. 
2. Адекватну салу за игру, или више сала, минималне укупне површине 400 м2.  
3. Реквизите за такмичење – 130 столова минималних димензија 80 х 80 цм и 260 
стандардних столица. 
4. Гратис пансионе у једнокреветним собама за 8 службених лица.  
5. Поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу и квалитетно осветљење у сали за 
игру.  
 

2. ФЕСТИВАЛ ШАХА ШС СРБИЈЕ, 16-21. мај 2023. године 
1. Смештај и исхрану за око 40 особа за период од 16-19. маја, односно за око 120 особа 
за период од 20 – 21. маја у једнокреветним, двокреветним и евентуално трокреветним 
собама у хотелу ранга 3* или 4*. 
2. Адекватну салу за игру, или више сала, минималне укупне површине 350 м2.  
3. Реквизите за такмичење – 80 столова минималних димензија 80 х 80 цм и 160 
стандардних столица. 
4. Гратис пансионе у једнокреветним собама за 3 службених лица.  
5. Поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу и квалитетно осветљење у сали за 
игру.  
 

Да би понуда била разматрана мора да садржи следеће елементе:  
1. Цену пуног пансиона у једнокреветним, двокреветним и евентуално трокреветним 
собама са укљученом боравишном таксом и осигурањем.  
2. Површину сале за такмичење.  
3. Јасно исказану потврду да организатор испуњава све услове из тачака 3 - 5.  
 
 

mailto:office@serbiachess.org
http://www.serbiachess.org/


Понуде за организацију једног или оба наведена такмичења подносе се Шаховском 
савезу Србије ИСКЉУЧИВО електронском поштом на адресу: office@serbiachess.org  

Рок за подношење понуда је четвртак, 2. март 2023. године до 16,00 часова. 
Управни одбор ШСС задржава право да организацију такмичења не додели ни 

једном понуђачу, уколико процени да на јавни позив није приспела адекватна понуда.  
Уколико имате додатних питања, иста можете поставити електронском поштом на 

адресу: office@serbiachess.org 
 

Очекујући вашу понуду срдачно вас поздрављамо. 
 

 
Шаховски савез Србије  

 
         Драган Лазић, председник 

 
 


