
 

 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА  за екскурзију ученика шк.2017/18 год. 

 

Достављање понуда за организовање екскурзија  је по јавном огласу који је објављен у 

"Просветном Прегледу " .а односи се на туристичке агенције које  испуњавају услове 

предвиђене Законом о туризму и о томе подносе доказе у складу са  ОГЛАСОМ и овим 

упутством. 

Рок за достављање понуда је 10 дана од дана истека рока  за преузимање 

упутства.Уколико рок истиче на дан који је нерадан,као последњи дан наведеног рока ћ 

сматрат ће се  први следећи радни дан. 

Понуда у слободној форми  мора бити сачињена на српском језику,јасна 

недвосмислена,читко откуцана или попуњена штампаним словима,оверена печатом и 

потписом овлашћене особе. 

У прилогу упутства је   програм са основним неопходним садржајима –које агенција 

мора да испоштује. 

Агенција/Организатор путовања/ склапа Уговор са Школом као корисником услуге 

извођења екскурзије и одељењским старешином као пуномоћником Корисника услуге. 

Новац прикупљен од ученика одељењски  старешине ће  уплаћивати директно 

Агенцији на начин предвиђен уговором између Школе и  Агенције. 

  

Агенција  доставља: 

 

1 Понуду  са .детаљним  програмом  путовања, са обавезним назначењем хотела  у 

којима ће ученици бити смештени и називима  дискотека,и обиласка знаменитости и 

локалитета,ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ, начином плаћања исл. 

 

Смештај у двoкреветним,трокреветним или четверокреветним собама. 

Број двокреветних, трокреветних и четверокреветних треба да буде сразмеран. 

 

 2.Решење о регистарцији за делатност путничких односно туристичких агенција 

 3.Лиценца надлежног министартства за организовање путовања у земљи и 

иностранству- да је организатор путовања. 

 

 4. Списак  пружених услуга у последње 2 године  у ђачком и омладинском туризму у 

ИНОСТРАНСТВУ ,са листама наручиоца и датумима , са обавезним бројем телефона  

наручиоца. (РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

Приложена документа  се достављају  у оригиналу , а  документа под бројем 2 и 3 

достављају се у  оригиналу не старијем од  6 месеци од дана објављивања јавниг 

огласаобјављивања јавног огласа, или у  овереним копијама,не старијим од 6 месеци. 

 

Школа задржава право да ,по потреби,тражи од понуђача додатна објашњења која ће 

помоћи комисији при одлучивању. 

 

 Цена дата у понуди треба да буде изражена у еврима –  / у динарској противредности  

са обрачуном евра на дан уплате по куповном  курсу НБС. 

 

Цена се исказује са и  без ПДВ-а ( уколико постоји обавеза плаћања ПДВ-а). 



Цена мора да сдржи све трошкове( превоза, смештаја, исхране, водича, улазнице  за 

локалитете,знаменитости исл., улазнице за  дискотеке  и сл.Тј. нема  никаквог 

накнадног -факултативног узимања новца од ученика за реализацију програма.). 

Програм путовања  мора бити сачињен у складу са Законом  о туризму треба да садржи 

и : 

-превоз удобним ,технички исправним аутобусом са исправним уређајима за хлађење и 

грејање; 

НАПОМЕНА: НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВИ АУТОБУСИ БУДУ ИСТОГ КВАЛИТЕТА. 

У понуди навести старост аутобуса који ће возити ученике. 

 

-смештај у хотелима Б категорије ,најмање на бази полупансиона. Навести називе 

Хотела;( по могућности  доставити проспекте хотела као и евентуално  друге визуелне 

садржаје хотела..) 

-сви ученици треба да буду смештени у истом хотелу или у хотелима који су близу 

један другог  на удаљености не  већој од 300 м, али не и у   апартманском насељу. 

СМЕШТАЈ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ТРЕБА ДА БУДЕ ОДГОВАРАЈУЋИ,ТЈ. БЕЗ 

ПОМОЋНИХ ЛЕЖАЈЕВА. 

 

-организација путовање и услуга стручног водича 

-плаћање у више месечних рата  

- одређен број гратиса (навести број гратиса),а најмање 1 гратис на 20 ученика 

- обавезно обезбеђење лекара пратиоца и то специјалисту ургентне или специјалисту 

педијатрије. за све  дестинације и трошкове његовог путовања и смештаја. 

-прецизно назначење осталих садржаја образовно-васпитног карактера. 

ШКОЛА ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕЊА ТРАЖЕНИХ 

УСЛОВА СМАЊИ  УПЛАТУ-РАТУ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ)  а што ће прецизирати и 

Уговором. 

Понуде са документацијом се достављају у затвореним ковертама ,овереним п 

ечатом ,лично или на дресу школе., ул.Радоја Домановића број 2 ,Крагујевац,са 

назнаком:"За оглас ЕКСКУРЗИЈЕ -не отварати"., а на полеђини назив и дреса 

агенције,име особе за контакт и телефон. 

 

Избор агенције врши комисија школе коју чине родитељи-чланови савета родитеља 

одељења за које се организује екскурзија и директор школе, најдуже у року од 10 дана 

од истека рока за подношење понуда.Уколико из оправданих разлога не буде могуће 

донети одлуку о избору агенцију иста ће се донети у продуженом року, о чему ће 

понуђачи бити благовремено обавештени. 

Комисија доноси одлуку  о избору агенције већином гласова од укупног броја 

чланова.Отварању понуда  могу да присусутвују  овлашћени представници 

понуђача.Овлашћење мора бити издато на меморандуму понуђача,оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица. 

Избор агенције ће се извршити сагласно Правилнику  -у делу за екскурзије. 

За сваку дестинацију закључује се посебан уговор. 

 

Екскурзија ће се реализовати у периоду од 25.09.2017 год до 08.10.2017 год. 

Агенција која буде изабрана дужна је да се придржава утврђених општих услова 

путовањ и програма путовања. 

Превозник је пре отпочињања путовања   дужан да поднесе: 

-записник о извршеном техничком прегледу аутобуса,не старији од 5 дана 



-тахографске улошке за претходна два дана-за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 

Уколико надлежни орган унутрашњих послова  утврди неисправност 

документације,техничку неисправност возила или било који други разлог у погледу 

психофизичке способности возача,директор или стручни вођа пута обуставиће 

путовање до отклањања утврђених недостатака 

Школа задржава право да не донесе одлуку о избору понуђача ако установи да ни једна 

понуда не одговара  условима из овог упутства. 

У ПРИЛОГУ: Програм екскурзије утврђен од стране  одељењског већа, на који је Савет 

родитеља дао сагласност,  а који је обавезан да се реализује. 

 

                                                 Комисија Медицинске школе за избор агенције 

                                      

                                                   

 

 

 


