
 
На основу  Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Сл. гланик РС“, бр.30/2019), Одлуке о покретању јавне набавке – 

екскурзије у школској 2022/2023. години, број: 946/2022 од 22.11.2022. године, 

Комисија за спровођење јавне набавке - екскурзије у Основној школи „Јован Јовановић 

Змај“ Хајдучица, сачинила је: 

 

П О З И В 

За прикупљање понуда за реализацију једнодневне ђачке 

екскурзије у 2023. години 

 

 

1.  ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ  од I до IV  разреда  ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Хајдучица.  

 

Путни правац : Хајдучица – Стари Лец - Јагодина – Хајдучица-Стари Лец.. 

 

Садржај: Полазак у јутарњим сатима за Јагодину, обилазак зоолошког врта, Музеја 

воштаних фигура, обилазак излетишта Поток. Ручак у Јагодини. Обилазак Смедеревске 

тврђаве, шетња кроз градско језеро, повратак кући 

Трајање и планирани број ученика: један дан, 24 ученикa и 4 наставника. 

Време извођења екскурзије: почетак маја 2023. година.  

Превоз: аутобус. 

Други услови: У цену морају бити урачунати трошкови рализације свих садржаја 

(ручак, трошкови агенције, трошкови пута, улазнице, припадајући број гратиса на 

одређен број ученика). Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику. 

Право учешћа имају све агенције које поседују лиценцу Министарства трговине, 

туризма и услуга и које испуњавају друге услове прописане Законом о туризму и 

Правилницима Министарства просвете, које достављају уз понуду. 

Туристичке агенције могу преузети Конкурсну документацију  на  сајта школе 

www.jjzmaj-ha.edu.rs. 

Затворене понуде са назнаком „понуда за екскурзију не отварати“ заинересовани 

понуђачи могу доставити на адресу ОШ „„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Валентова 

3. 

На полеђини коверте обавезно назначити назив, понуђача и контакт телефон. Понуда 

мора бити јасна, читка, недвосмислена, оверена потписом и печатом овлашћене особе. 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

Рок за достављање понуда је 19.12.2022. године до 12. часова. Уколико рок за 

достављање понуде истиче у нерадни дан, рок се продужава за први радни дан до 12 

часова. 

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати 

Јавно отварање понуде ће бити 19.12.2022. године у 12.15 часова. 

Одлука о додели уговора о реализацији екскурзије доноси директор на основу 

извештаја о стручној оцени понуда Комисије . Отварању понуда могу присуствовати 

овлашћени представници понуђача. 

Школа задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о реализацији екскурзије, 

ако установи да ниједна понуда не одговара условима конкурсне документације или да 

су све понуде неодговарајуће и неприхватљиве. 

Школа нема обавезу према изабраном понуђачу, ако се не испуне услови из 

Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања 

и васпитања , који се односе на број ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете 

путује (60% од укупног броја ученика истог разреда ). 

Све додатне информације могу се добити на телефон 013/ 864-103 



САДРЖАЈ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНОДНЕВНЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ У 2023. ГОДИНИ 

ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА 

 

 

  

     Превоз : 

    Аутобус туристичке класе 

      Ученика: 24  

      Број пратилаца ( наставника 3)  

      Туристички водич  НЕ  ДА 

      Лекар  НЕ   ДА 

      Гратис _____ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трајање 

 

Датум и време 

поласка 

Датум и време 

повратка 

Смештај / 

ноћење 

 

Исхрана 

 

1 дан 

12 часова 

 

 Прва 

половина маја 

2023. год. 

 

 

              / 

не 

 

     Ручак 

 

Путни правци у одласку :  Хајдучица-Стари Лец-Јагодина.  

Путни правци у повратку:  Јагодина-Стари Лец-Хајдучица. 

 

Садржаји : 

Објекти и установе које се посећују и обилазе: 

 Полазак у јутарњим сатима за Јагодину, обилазак зоолошког врта, Музеја воштаних 

фигура, обилазак излетишта Поток. Ручак у Јагодини. Обилазак Смедеревске тврђаве, 

шетња кроз градско језеро, повратак кући 

 

 

 

 
 



       
 

ПОНУДА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У 2023. год. ЗА 

УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ХАЈДУЧИЦА 

 

Подаци о понуђачу : 

Назив 

 

 

Место , поштански број 

 

 

Адреса 

 

 

Телефон 

 

 

Одговорно лице 

 

 

ПИБ: 

 

 

Жиро рачун 

 

 

Број лиценце и датум издавања 

 

 

 

Подаци о искуству понуђача у ђачком и омладинском туризму 

 

Доказ који понуђач мора да достави: 

 

- Да је регистрован у Агенцији за привредне регистре 

 

- Референц листа –потврда за 2019. и 2021. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калкулација рађена са бројем ученика најмање ________, највише 

___________ 

На сваких ________ученика, школи припада по један гратис 

Укупна цена по ученику:_________________ 

Начин плаћања__________________________ 

Услови задржавања износа гаранције утврдиће се уговором. 

 

Датум ____________2022. год.              МП                            Потпис                                                                               

                                                                           овлашћеног лица 


