
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СЕСТРЕ 

НИНКОВИЋ" У КРАГУЈЕВЦУ, Ул. Радоја Домановића 2 

о б ј а в љ у ј е 

 

                                       О  Г  Л  А  С 

за прикупљање понуда за организовање  екскурзијe, у шк. 2017/18.год. 

 

1. За ученике  ДРУГОГ  разреда / 5 дана/ 

Путни правци: 

КРАГУЈЕВАЦ- СОЛУН-ПАРАЛИА- КАЛАМБАКА-МЕТЕОРИ -КРФ –

-ОХРИД- КРАГУЈЕВАЦ 

Број ученика : око 90 

2. За ученике ТРЕЋЕГ разреда (5 дана) 

Путни правци: 

КРАГУЈЕВАЦ-БЕЧ-ПРАГ -ДРЕЗДЕН-ПРАГ  -БРАТИСЛАВА-

КРАГУЈЕВАЦ 

Број ученика : око 70 

     3.За ученике ЧЕТВРТОГ  разреда ( 8 дана) 

    Путни правци:  

КРАГУЈЕВАЦ-ТРСТ-ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО-НИЦА-КАН-ФИГУЕРАС-

ЉОРЕТ ДЕ МАР-БАРСЕЛОНА-ЉОРЕТ ДЕ МАР-МОНАКО-МОНТЕ 

КАРЛО-ЛИГУРИЈА-ВЕРОНА-ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО-ВЕНЕЦИЈА-

КРАГУЈЕВАЦ 

Број ученика : око 160 

 

Понуђачи  уз  упутство за екскурзије  преузимају  у Школи и  детаљан 

програм који  изабрана Агенција  мора да  реализује. Исти се може на 

захтев Агенције доставити мејлом. 

СВЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЋЕ БИТИ  РЕАЛИЗОВАНЕ У ПЕРИОДУ ОД 

25.09.2017 ГОД.   ДО 08.10.2017  ГОД. 

 

Право да конкуришу имају Агенције које поседују лиценцу Министарства 

трговине,туризма и услуга,које испуљавају  друге услове прописане  

Законом о туризму и услове из Упутства које агенције преузимају у школи. 

Понуђач  мора уз понуду  доставити и стручне референце из области 

ђачког и омладинског туризма у  иностранству у последење 2 године .  

 

 .Понуде морају бити састављене у складу да огласом и упутством школе. 

Агенције могу преузети упутство   у року од 5 дана од дана објављивања 

огласа у „Просветном прегледу“, а избор агенције извршиће се у року од 

10 дана од истека рока за подношење понуда. 



О  времену отварања понуда Агенције ће бити обавештене. Отварању 

понуда могу да присуствују представници понуђача уз достављање 

пуномоћја. 

 

Благовременом ће се сматрати понуде које стигну на адресу Медицинске 

школе до истека рока за подношење понуда  без обзира на који начин је 

понуда послата . Неблаговремено приспеле понуде неће се разматрати. 

 

Понуде се достављају затвореним ковертама са назнаком "За оглас 

ЕКСКУРЗИЈЕ-не отварати." На полеђини коверте обавезно назначити број 

телефона и име особе за контакт,као и мејл адресу. 

Напомена:Уколико агенција доставља понуду за  више дестинација, могу 

доставити  једну општу документацију у одвојеној коверти.Образац понуде 

са ценама и условима треба да буде у одвојеним затвореним  ковертама.на 

којој је назначено за коју је дестинацију. 

Школа нема обавезу доделе уговора о извођењу екскурзије уколико се не 

испуне прописани услови у погледу броја ученика чији родитељи су се 

писмено изјаснили да ученик путује, или је  због неких других објективних 

разлога немогуће извести екскурзију. 

Све додатне информације могу се добити на број телефона 034 370201. 
 


