
На основу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму за гимназију ,
одељак  “факултативне ваннаставне активности“ , пододељак „Екскурзије“ /  „Просветни
гласник“ бр. 1/09 /, Гимназија у Ћуприји расписује

ОГЛАС
За прикупљање понуда за извођење екскурзија

у школској 2019/2020. години

I и II разред - 2 дана, 1 ноћење
Путни правац : Ћуприја – Костолац- Голубац– Кладово-Неготин- Зајечар – Гамзиград -Ниш–Ћуприја

Садржај:
Први дан: Полазак из Ћуприје, долазак у Костолац и обилазак Виминацијума-Голубац-ручак у

хотелу „Голубачки град“ на обали Дунава, Голубачка тврђава, археолошко налазиште „Лепенски вир“
–Кладово. Смештај и ноћење са вечером у хотелу „Ђердап“.

Други дан : доручак, напуштање хотела; обилазак ХЕ Ђердап, организована вожња
бродићем на Дунаву ; Неготин –музеј „Стевана Мокрањца“ Зајечар – Гамзиград - Феликс Ромулијана.
Наставак пута ка Нишу- Медијана и Ћеле кула.Вожња ка Ћуприји.
Екскурзија обухвата: два дана, смештај на бази 1 полупансиона у хотелу „Ђердап“, све улазнице по
програму, превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости као и путарине, таксе и
паркинге; са 3 гратиса за одељењске старешине, 1 гратис за лекара,  оријентационо 103 ученика: за
први разред 54 и за други разред 49 ученика.

III разред -5 дана 4 ноћења
Путни правац: Ћуприја-Будимпешта-Беч-Ћуприја
Садржај:

Први дан:Ћуприја –Будимпешта /преко Суботице ,Сегедина /: по доласку у Будимпешту
обилазак Пеште, Hosok tere, архитектонски комплекс Vajdahunyard vara, амбасада Србије,
Szepmmuveszeti Muzeum, Andrassy ut,Szent Istvan- bazilika, Parlamenta, Lanchid, Orszaghadz,
Бelgrad rakpart; слободно време за одмор и шетњу po Vaci улици.Смештај у хотелу; вечера ,
ноћење.

Други дан: доручак, полазак за Сент Андреју, разгледање Вароши, споменик В. С.
Караџићу, родна кућа Јакова Игњатовића, Пожаревачка црква,Трговачки крст, Лазарев крст,
Епархијски двор и  музеј СПЦ, Саборна црква. Слободно време до повратка у Будимпешту. По
доласку обилазак Будима: Matyas templom, Halaszbastya, Szentharomsag, Citadela, вечера, вожња
бродом, повратак у хотел-ноћење.

Трећи дан: доручак, одлазак до Campone , Тропикаријум; Полазак за Беч- разгледање
града: Musikverein, Karlsplatz, Karlskirshe, Parlament, Rathaus, Burgtheater, Hofburg, Graben,
Stephansdom, Albertina, hotel Saher,Opera, слободно време у Mariahilferstrasse, вечера у ресторану
у граду, хотел-ноћење.

Четврти дан: доручак, Naturhistorisches museum , Belvedere. Слободно послеподне у
Prateru , вечера у ресторану у граду, хотел- ноћење.

Пети дан: доручак, Schonbrunn- након обиласка слободно време у башти дворца; музеј
Науке и технике. Краће слободно време, полазак за Србију.
Екск.обухвата: пет дана, два полупансиона у Будимпешти у хотелу са три звездице /доручак
шведски сто и класична вечера/ ; у Бечу смештај у хотелу са три звездице / доручак шведски сто



и класична вечера у ресторанима у граду/, све улазнице за локалитете по програму, превоз
аутобусима високе туристичке класе до 5 година старости као и путарине, таксе и паркинге;
трошкове услуге лиценцираног водича , међународно путно здравствено осигурање  ученика,
осигурање пртљага , 3 гратиса за одељењске старешине и 1 гратис за лекара, за  оријентационо
52 ученика.

IV разред 5 дана  4 ноћења  :
Путни правац : Ћуприја-Праг –Ћуприја
Садржај:

Први дан: Путовање преко Мађарске и Словачке до Прага, смештај у хотелу, вечера ,
ноћење.

Други дан: Праг: доручак, разгледање престонице Чешке . Архитектонски комплекс
Pražský hrad – Hradčany , Belvedere, Strahovský klášter, Pražská Loreta, Černínský palác и
Schwarzenberský palace, смена страже испред Nový královský palác, Katedrála svatého Víta,
Václava a Vojtěcha; Starý královský palace, Bazilika svatého Jiří , Zlatá uličku, Karlův most ,
Staroměstské náměstí, Panny Marie před Týnem i Staroměstská radnice са Orlojem; Josefov са
Staronová Synagoga и Starý židovský hřbitov.Václavské náměstí, Opera и Muzeum.Слободно време за
шетњу и одмор, хотел-вечера, вечерњи обилазак Прага, ноћење.

Трећи дан:доручак, обилазак Прага, одлазак до шопинг центра и слободно време, хотел,
вечера , ноћење.

Четврти дан: доручак, Drezden, Seмperoper, Zwinger, Katholische Hofkirche, Frauenkirche,
Dresdner Schloss; слободно време за индивидуално разгледање града, хотел-вечера, ноћење.

Пети дан: доручак,  повратак ка Србији; обилазак центра Братиславе са слободним
временом од 2 сата.

Екск.обухвата: пет дана, смештај у хотелу у Прагу са три звездице на бази 4 полупансиона
(доручак– шведски сто, класична вечера ), све улазнице по програму , превоз аутобусима високе
туристичке класе до 5 година старости као и путарине, таксе и паркинге;  трошкове услуге
лиценцираног водича , међународно путно здравствено осигурање  ученика, осигурање пртљага ,
3 гратиса за одељењске старешине и 1 гратис за  лекара, за оријентационо 45 ученика.

Време  извођења: Екскурзије за све разреде се реализују оријентационо у првој половини
октобра 2019. године .
Услови и доказе које понуђач-туристичка агенција треба да достави , дати су у упутству за
формирање понуде које се може подићи у школи или преузети са интернет странице школе
www.gimnazijacuprija.edu.rs у року од 5 дана од дана објављивања огласа .
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање упутства.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу: Гимназија, Карађорђева 57, 35230
Ћуприја ,  у затвореним ковертама  са назнаком : “ Понуде за екскурзије, за _______ разред , не
отварати“.

Туристичка агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу Министарства надлежног за
послове туризма и да испуњава друге услове прописане законом којим се уређује делатност
туризма  као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.

Отварање понуда обавиће се првог радног дана након истека рока за достављање понуда за
сваку дестинацију одвојено  почев од  15,00 сати у наставничкој канцеларији школе. Непотпуне и
неблаговремене понуде неће бити разматране.

Одлуку о избору понуђача  комисија школе донеће у року од 10 дана од дана истека рока за
подношење понуда. Додатне информације на тел: 035/8476-535 или 035/ 8470-622.



Школа нема обавезу према изабраном понуђачу ако се не испуне прописани услови из
Правилника о наставном плану и програму за гимназију , одељак “ факултативне ваннаставне
активности“ , пододељак „Екскурзије“/  „Просветни гласник“бр. 1/09/, који се односе  на број
ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете путује .

Школа као посредник  са изабраном агенцијом закључује посреднички уговор а
изабрана агенција са сваким родитељем  закључује појединачни уговор о екскурзији односно о
начину исплате цене екскурзије.

Комисија школе


