
УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДЕ РАДИ УЧЕШЋА НА ОГЛАСУ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ
ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Овим упутством се прописује садржај понуде по огласу за екскурзије ученика Гимназије у
Ћуприји  објављеном у „ Просветном прегледу „  од 09.05.2019. године  ,  за школску 2019/2020.
годину.

У процедури доделе уговора извођења екскурзија у школској 2019/2020. години под једнаким
условима учествују све туристичке агенције које поседују одговарајућу лиценцу министарства
надлежног за послове туризма и услове предвиђене Правилником о измени Правилника о
наставном плану и програму за гимназију / Просвтни гласник бр. 1/2009/ и о томе поднесу
одговарајуће доказе .

Понуђач је дужан да у  понуди:

Код Програма : у целости испоштује програм за сваки разред,  који је саставни део упутства  ;

Код цене, за све разреде:
-прецизно наведе цену за разред за који доставља понуду са ПДВ-ом  у складу са Програмом
путовања, која мора бити фиксна .У цену  понуђач мора да урачуна:  превоз  аутобусима високе
туристичке класе, смештај у хотелима са три звездице у двокреветним или трокреветним собама
са купатилом  у складу са програмом за сваки разред посебно  на бази полупансиона , све
улазнице за посете локалитетима предвиђеним програмом , лиценциране туристичке водиче
испред агенције, здравствено осигурање ученика и осигурање пртљага ,  гратис места за
одељењске старешине по 3 за  све разреде и гратис место и дневнице за лекара пратиоца кога
одређује школа.
За први и други разред: цену исказати у динарима,  са плаћањем у 6 месечних  рата.
За трећи разред: цену исказати у еврима ,  плаћање у 8 – 9 месечних  рата.
За четврти разред: цену исказати у еврима,  плаћање у  9 месечних рата.
У цену за све разреде, треба да буду урачунати сви садржаји тако да родитељи буду ослобођени
било каквих накнадних издатака за време извођења путовања.
Уплата рата за цене исказане у еврима, врши се у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Сви трошкови за припрему понуда падају на терет понуђача.Попуст на понуђену цену није
дозвољен, већ се мора навести у понуди и урачунати у коначну цену понуде.

Код смештаја :
За све разреде , смештај на бази полупансиона у хотелима са три звездице, са навођењем хотела ,
а у складу са програмом екскурзије за сваки разред посебно. Сви ученици школе морају бити
смештени у једном хотелу.

Код превоза:  аутобуси  морају бити високе туристичке класе , за екскурзију првог и другог
разреда до 10 година старости / приложити минимално 2 очитане саобраћајне дозволе и изјаву
превозника да ће један од тих аутобуса бити ангажован / а за екскурзију трећег и четвртог
разреда до 5 година старости / приложити минимално 3 очитане саобраћајне дозволе од аутобуса
до 5 година старости и изјаву превозника да ће неки од тих аутобуса бити ангажовани / a
величину аутобуса прилагодити броју путника тако да сваки путник има своје место.Ангажовати
возаче са искуством на релацијама које су предмет екскурзија. Превоз аутобусом не обавља се
ноћу од 22 до 5 часова.

За искуство у ђачком и омладинском туризму ( за последње 3 школске године 2015/16,
2016/17 и  2017/18 ) понуђач доставља референтне листе под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу за 3 реализоване екскурзије у земљи за конкурисање за 1. и 2. разред; доставља
референтне листе под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за 12 реализованих



екскурзија на дестинацији Будимпешта-Беч за конкурисање за трећи разред и доставља
референтне листе под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за 12 реализованих
екскурзија у Прагу,  за конкурисање за четврти разред.
Важност понуде мора бити до исплате последње рате од стране родитеља ученика.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Отварање понуда: 27.05.2019. године  у 15,00 сати у просторијама школе.

.
ДОКАЗИ КОЈЕ ДОСТАВЉА ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ

ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Понуђач уз понуду доставља:

1. Копију  Извода из регистрације
2. Копију важеће лиценце Министарства надлежног за послове туризма
3. Неоверену потврду о броју дана неликвидности у последње 3 године одштампану са сајта
Народне банке Србије , као доказ да агенција није била у блокади
4. Копију уговора са превозником и доказ да превозник поседује довољан број аутобуса за број
ученика који иде на екскурзију – аутобуси до 5 година старости за екскурзијe у иностранству
/ приложити минимално 3 очитане саобраћајне од аутобуса до 5 година старости и изјаву
превозника да ће неки од тих аутобуса бити ангажовани /  а за екскурзије у земљи до 10 година
старости / приложити минимално 2 очитане саобраћајне дозволе и изјаву превозника да ће
један од тих аутобуса бити ангажован /.
5. За доказ о искуству у ђачком и омладинском туризму за последње 3 школске године : 2015/16,
2016/17 и 2017/18 :
а/ за први и други разред : референтне листе под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу за 3 реализоване екскурзије у земљи ;
б/ за трећи   разред : референтне листе под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за
12 реализованиих екскурзија  за дестинацију Будимпешта - Беч;
ц/ за четврти   разред : референтне листе под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
за 12 реализованих екскурзија  за дестинацију Праг.
6. Изјаву да испуњава услове за екскурзију на обрасцу школе, оверену.
7. Опште услове путовања

Пре отпочињања путовања понуђач-превозник који буде изабран  је дужан да поднесе:
записник о извршеном техничком прегледу аутобуса не старији од  пет дана , и тахографске
улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика.



ПОНУЂАЧ:___________________________________ИЗ ____________________________ , ДАЈЕ

ИЗЈАВУ

ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ , МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ИСПУЊАВАМ УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОГЛАСОМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ,ОБЈАВЉЕНОМ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ

БРОЈ___________ ОД _______ 2019. ГОДИНЕ, ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ.

ДАТУМ И МЕСТО                                      М.П.                                         ПОНУЂАЧ
_____________________                                                                    ____________________



Наставничко веће Гимназије у Ћуприји доноси
Програм екскурзије за 1. и 2. разред у школској 2019/2020. години

ИСТОЧНА СРБИЈА  ( ДВОДНЕВНА   ЕКСКУРЗИЈА-ЈЕДНО НОЋЕЊЕ)

Трајање екскурзије – 2 дана
Време извођења екскурзије: почетак октобра текуће школске године
Релација:
Ћуприја-Костолац- Голубац- Kладово- Неготин -Зајечар – Гамзиград - Ниш-Ћуприја.

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; Кладово - обилазак ХЕ „Ђердап“,  организована вожња бродићем
на Дунаву – Неготин – посета музеја Стевана Мокрањца ,Зајечар –Гамзиград – посета
Археолошком налазишту Феликс Ромулијана .Наставак пута ка Нишу – посета Медијане и Ћеле
куле.
Вожња каЋуприји. Долазак у вечерњим сатима.

Аранжман обухвата: све улазнице за предвиђене постете, превоз аутобусима високе туристичке
класе до 10 година старости са укљученим путаринама, таксама и паркинзима; смештај у хотелу
„Ђердап“ на бази 1 полупансиона, лиценцираног туристичког водича, гратисе за одељењске
старешине и лекара, путно здравствено осигурање, трошкове организације путовања.
Начин плаћања: у 6 месечних рата.

Наставничко веће Гимназије у Ћуприји доноси

Програм  екскурзије за 3. разред у школској 2019/2020. години

ЋУПРИЈА-БУДИМПЕШТА-БЕЧ-ЋУПРИЈА

Трајање екскурзије: 5 дана
Време извођења: почетак октобра текуће школске године

Циљ екскурзије: Непосредно упознавање ученика са културни-историјским тековинама
градова у прошлости из живота српског народа (Велика сеоба Срба и насељавање тих територија
). Обилазак културних знаменитости престонице некадашње Аустроугарске монархије и
повезивање истих са разноврсним темама из школског градива (Parlament, Opera,Schonbrunn...)
1.дан Састанак испред школе у раним јутарњим сатима. Полазак на путовање 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, Belgrad rakpart... Слободно време за одмор и шетњу по
Vaci улици. Смештај у хотелу. Вечера.
Ноћење.



2. дан Доручак. Након доручка, полазак групе за Сент Андреју. По доласку разгледање
Вароши на самој обали Дунава за коју нас вежу историјска сећања: Споменик Вуку 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.
3. дан Доручак. Након доручка излазак из хотела и одлазак до Campone. Обилазак
Тропикаријума. Након краћег слободног времена полазак за Беч, главни град Аустрије и некада
престоницу највећих императора аустријске династије Хабсбурга. По доласку разгледање града:
Musikverein, Karlsplatz, Karlskirshe, Parlament, Rathaus, Burgtheater, Hofburg, Graben,
Stephansdom, Albertina, hotel Saher,Оpera... Слободно  време у најпознатијој шопинг улици
Mariahilferstrasse. Вечера у ресторану у граду. Смештај у хотелу. Ноћење.
4. дан Доручак. Након доручка обилазак Naturhistorisches museum и палате Belvedere.
Слободно послеподне у Prater-у. Вечера у ресторану у граду. Повратак у хотел. Ноћење.
5. дан Доручак. Након доручка одлазак до дворцаSchonbrunn са уласком у исти. Након
обиласка дворца Schonbrunn, слободно време у прелепој башти дворца. Посета музеју Науке и
технике.  Краће слободно време. Полазак за Србију... са доласком у Ћуприју у вечерњим сатима
у зависности од задржавања на границама.

Начин плаћања: 8-9 месечних рата
Реализација: почетак октобра 2019. године

Аранжман обухвата:
-плаћене улазнице за све предвиђене посете,
-превоз туристичким аутобусима са опремом и климом по упутству Мин. Саобраћаја на
наведеним релацијама са укљученим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у градове и сл.
-смештај на бази полупансиона у Будимпешти у хотелу са 3***(доручак шведски сто и класична
вечера) и у Бечу у хотелу са 3*** (доручак шведски сто и класична вечера у ресторанима у
граду),
-улазнице за локалитете по програму: Тропикаријум, вожња бродом,дворац Schonbrunn,
Naturhistorischesmuseum, Belvedere, Prater, музеј Науке и технике,
-гратис за одељењске старешине, трошкове услуге лиценцираног водича током целог путовања,
међународно путно здравствено осигурање ученика и пртљага, лекара током путовања,
трошкове огранизације путовања.

Наставничко веће Гимназије у Ћуприји доноси

Програм екскурзије за 4. разред у школској 2019 /2020. години

ЋУПРИЈА – ПРАГ– ЋУПРИЈА

Трајање екскурзије – 5 дана
Време извођења екскурзије – почетак октобра текуће школске године
Циљ екскурзије – Непосредно упознавање ученика са културно-историјским тековинама Прага и
Дрездена. Обилазак  знаменитости као и повезивање истих са разноврсним темама из школског
градива.

1. дан– Полазак са паркинга испред Хале спортова „ Ада“ у раним јутарњим часовима.
Путовање преко Мађарске, Словачке... са доласком у Праг у раним вечерњим
сатима.Смештај у хотелу, вечера и ноћење.

2. дан – Доручак . Након доручка, разгледање престонице Чешке. Архитектонски
комплексPražský hrad – Hradčany на узвишењу крај Влтаве, историјски је центар
Чешког народа. Видети палату Belvedere,Strahovský klášter,Pražská Loreta,Černínský



palác и Schwarzenberský palác. Видети смену страже испред Nový královský palác, а
затим разгледати прашку Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Пут кроз
историју Hradčana наставити  крај Starý královský palace, Bazilika svatého Jiříиз 10.
века , Zlatá uličku, па све до Karlův mostна Влтави. Наставити са обиласком
тргаStaroměstské náměstí, Panny Marie před Týnem i Staroměstská radniceсаOrlojem,
астрономским сатом. ПосетитиJosefovсаStaronová Synagoga и Starý židovský hřbitov.
Обилазак Václavské náměstí, OperaиMuzeum… Слободно време за шетњу и одмор.
Повратак у хотел. Вечера. Вечерњи обилазак Прага. Ноћење.

3. дан - Доручак. Након доручка обилазак Прага, одлазак до шопинг центра и слободно
време до

повратка у хотел. Вечера. Ноћење.

4. дан - Доручак. Након доручка, целодневни излет за Drezden. Разгледање града:
Semperoper,

Zwinger, Katholische Hofkirche, Frauenkirche, Dresdner Schloss... Слободно време за
индивидуално разгледање града. Повратак у хотел. Вечера. Ноћење.

5. дан - Доручак.Након доручка излазак из хотела и повратак ка Србији. Обилазак центра
Братиславе са слободним временом, у укупном трајању од два сата.Долазак у
Ћуприју у касним вечерњим сатима у зависности од задржавања на границама.

Начин плаћања:  у 9 месечних рата
Аранжман треба да обухвата:

-плаћене улазнице за све предвиђене посете,
-превоз туристичким аутобусима до 5 година старости (клима, видео/двд, аудиоопрема) по
упутству Минист. саобраћаја, на наведеним релацијама према програму са свим

укљученим
путаринама, таксама за уласке у градове и паркинзима

- смештај у хотелу са3*** на бази 4 полупансиона у Прагу (доручак – шведски сто и
класична вечера)
- обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања
-гратисе за одељенске старешине, лекара током путовања, међународно путно здравствено

осигурање, осигурање пртљага, трошкове организације путовања.


