
ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

Први и други разред и издвојена одељења Крушар, Батинац, Исаково и Влашка 

(1 дан): 

Путни правац:Ћуприја –Крушевац – Врњачка Бања  – Ћуприја 

Садржај: полазак из Ћуприје у јутарњим часовима, обилазак Крушевца, упознавање са 

историјским значајем Лазарице и Љубостиње, упознавање са термалним водама 

Врњачке Бање повратак за Ћуприју у поподневним часовима 

Време извођења: јун 2022. године. 

Оквирни број ученика: око 110 ученика 

Број одељењских старешина: 9 (за одељењске старешине понуђач обезбеђује гратисе) 

Понуђач обезбеђује и 1 гратис за стручног вођу путовања из школе 

Трећи и  четврти разред (1 дан): 

Путни правац: Ћуприја – Ниш – Нишка Бања – Ћуприја 

Садржај: полазак из Ћуприје у јутарњим часовима, обилазак комплекса Чегар, обилазак 

града Ниша и Нишке тврђаве,– упознавање са термалним водама Нишке Бање , повратак 

за Ћуприју у касним поподневним часовима 

Време извођења: јун 2022. године. 

Оквирни број ученика: око 66 ученика 

Број одељењских старешина: 4 (за одељењске старешине понуђач обезбеђује гратисе) 

Понуђач обезбеђује и 1 гратис за стручног вођу путовања из школе 

Пети разред (1 дан): 

Путни правац: Ћуприја – Београд – Ћуприја 

Садржај: полазак из Ћуприје у јутарњим часовима, обилазак Авалског торња,“, Конака 

Кнегиње Љубице вожња бродом по Дунаву и обилазак Калемегданске тврђаве, 

повратак за Ћуприју у касним поподневним часовима 

Време извођења: јун 2020. године. 

Оквирни број ученика: око 40 ученика 

Број одељењских старешина: 3 (за одељењске старешине понуђач обезбеђује гратисе) 

Понуђач обезбеђује и 1 гратис за стручног вођу путовања из школе 

Шести и седми разред (2 дана – 1 пун пансион): 

Путни правац: Ћуприја – Гамзиград – Неготин – Кладово – Лепенски Вир – Сребрно 

језеро– Ћуприја  

Садржај: 1. дан: полазак из Ћуприје у јутарњим часовима, Гамзиград обилазак 

локалитета „FELIX ROMULIANA“, обилазк  Народног музеја у Зајечару, обилазак 

родне куће Стевана Стојановића Мокрањца у Неготину и конака Хајдук Вељка, музеја 

Крајине; смештај у хотелу у Кладову, Доњем Милановцу (хотел „Лепенски вир“ или у 

Голупцу, вечера, ноћење; 

2. дан: доручак, обилазак хидроелектране Ђердап, разгледање археолошког локалитета 

Лепенски вир, одлазак на Сребрно језеро- вожња бродом до ушћа реке Пек и натраг, 

ручак  у ресторану на Сребрном језеру, обилазак Голубачког града, повратак за 

Ћуприју у касним поподневним часовима 

Опис смештаја: тип објекта – хотел, категорија мин ***; смештај ученика у  1/2, 1/3 

или 1/4 собама, вечера и доручак 

Време извођења: јун 2022. године. 

Оквирни број ученика: око 100 ученика. 



Број одељењских старешина: 7 (за одељењске старешине понуђач обезбеђује гратисе) 

Понуђач обезбеђује и 1 гратис за стручног вођу путовања из школе 

Осми разред (3 дана – 2 пуна пансиона): 

Путни правац: Ћуприја –Фрушка Гора – Сремски Карловци – Петроварадин – Нови 

Сад – Палић – Суботица – Ћуприја  

Садржај: 1. дан: полазак из Ћуприје у јутарњим часовима, на Фрушкој Гори обилазак 

манастира Крушедол, Сремски Карловци- обилазак комплекса; Патријаршија, 

Богословија, Саборна Црква, Гимназија, Чесма четири лава, обилазак Петроварадина, 

посета Музеју града Новог Сада ( катакомбе) и обилазак тврђаве, у Новом Саду 

обилазак Природњачког музеја, смештај у хотелу у Новом Саду у центру града, 

биоскопска представа у Новом Саду у арени „CINEPLEX“,вечера, ноћење, 

2. дан: доручак у хотелу, обилазак центра Новог Сада – Змајева кућа, Матица Српска,  

Народно позориште, трг, Катедрала, повратак у хотел на ручак, одлазак у Суботицу, 

смештај у хотелу у Суботици, вечера, дискотека, ноћење 

3. дан: доручак у хотелу, обилазак Градске куће, центра града, одлазак на Палић, 

обилазак Палићког језера и ЗОО врта, повратак у Суботицу у хотел на ручак, повратак 

за Ћуприју са успутним задршавањем у касним поподневним часовима 

Опис смештаја:  

 У Новом Саду, смештај у хотелу у центру града,тип објекта – хотел, категорија 

мин ***; смештај ученика у  1/2, 1/3 или 1/4 собама, вечера, доручак и ручак 

 У Суботици, тип објекта – хотел, категорија мин ***; смештај ученика у  1/2, 

1/3 или 1/4 собама, дискотека у хотелу, вечера, доручак и ручак 

Време извођења:  јун 2022. године 

Оквирни број ученика: око 40 ученика 

 Број одељењских старешина: 3 (за одељењске старешине понуђач обезбеђује гратисе) 

Понуђач обезбеђује и 1 гратис за стручног вођу путовања из школе 

 

АРАНЖМАН МОРА ДА САДРЖИ:  

- превоз туристичким аутобусима; 

- смештај у хотелима на бази пуних пансиона за дводневну и тродневну екскурзију;  

- обезбеђен лекар-пратилац за дводневну и тродневну екскурзију;  

- улазнице за локалитете по програму; 

- осигурање путника и пртљага; 

- гратис за одељењске старешине и стручног вођу путовања из школе; 

-1 гратис за ученике на 20 плативих ученика; 

-асистенцију представника агенције (туристичког водича, односно туристичког 

пратиоца). 

 

ОБАВЕЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА: Изабрани понуђач је у обавези да се приликом 

реализације екскурзија у свему придражава Правилника о начину обављања 

организованог превоза деце ( „Службени гласник РС“, бр. 52/2019, 61/2019). 

 

НАПОМЕНА:  

Услови за извођење екскурзије (Правилник o организацији и остваривању наставе у 

природи и екскурзије у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 30/2019): 



- Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, 

односно другог законског заступника по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, 

уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

- Изузетно екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену 

сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења.  

 Ако нису испуњени наведени услови екскурзија за наведени разред се не организује о 

чему одлуку доноси директор школе. 

У ОВОМ СЛУЧАЈУ НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 

ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ЗА НАВЕДЕНИ РАЗРЕД. 

 

 


