На основу Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу
основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2010.),
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања ("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 1/2005,15/2006, 2/2008, 2/2010 и 7/2010) и Упутства за реализацију
екскурзије и наставе у природи комисија ОШ "Иво Андрић" доноси:
УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА
ОШ „ИВО АНДРИЋ“ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
Овим упутством уређује се поступак формирања понуда за организовање екскурзија ученика
од петог до осмог разреда и наставе у природи за школску 2015/2016. годину са назнаком
периода реализације, времена трајања, путних правца, обавезних услова смештаја, описа
одредишта и редослед путовања, врста превоза и осталих обавезних услова.
ЕКСКУРЗИЈЕ
За ученике ПЕТОГ разреда - 1 дан – 6 одељења
Период реализације: 21. мај 2016. године или 28. мај 2016. год.
Време трајања: 1 дан (без ноћења)
1. Опис одредишта и редослед путовања:
разгледање – ОРАШАЦ - Обилазак Марићевића јаруге, цркве Св. Вазнесења Господњег,
школе, споменика Вожду Карађорђу и музеја. Наставак пута до Тополе.
ТОПОЛА/ОПЛЕНАЦ - Обилазак цркве Светог Ђорђа, задужбине краља Петра I
Карађорђевића, цркве свете Богородице, куће краља Петра I, конака и цркве Карађорђа.
АРАНЂЕЛОВАЦ - Обилазак пећине Рисовача. Обилазак Буковичке Бање и парка ''Мермер и
звуци'', слободно време.
Ручак – обавезан (агенција даје предлог објекта и време ручка)
2.Превоз:
- висококонфорни, високоподни аутобуси старости до 5 година
3.Остали услови:
- 1 гратис по одељењу за ученика
- гратис за одељењске старешине
- туристички водич
- 50% гратис једном близанцу (1 пар близанаца),
- плаћање у једнаким месечним ратама, највише 7 рата.
За ученике ШЕСТОГ разреда 2 дана једно ноћење - 5 одељења
Период реализације 13. и 14. мај 2016. године или 20. и 21. мај 2016. год.
Време трајања: 2 дана – 1 ноћење
1. Опис одредишта и редослед путовања:
Први дан – Београд - Ресавска пећина - обилазак Раванице-Крушевац (разгледање музеја,цркве
Лазарица и Лазаревог гроба, обилазак манастира Љубостиња )-Врњачка Бања – смештај хотел
*** (најмање Б категорија), собе двокреветне, трокреветне и четворокреветне. Вечера.
Други дан – доручак, разгледање бање, ручак, разгледање манастира Жича и
повратак у Београд
2.Превоз:висококонфорни, високоподни аутобуси старости до 5 година
3.Остали услови:
- 1 гратис по одељењу за ученика
- гратис за одељењске старешине
- туристички водич
- лекар пратилац

- 50% гратис једном близанцу (5 близанца)
- плаћање у једнаким месечним ратама, највише 7 рата.
За ученике СЕДМОГ разреда 2 дана једно ноћење – 6 одељења
Период реализације: 13. и 14. мај 2016. године или 20. и 21. мај 2016. год.
Време трајања: 2 дана 1 ноћење
Путни правац и садржај:
ПРВИ ДАН – Београд–Шид (обилазака Спомен куће и Галерије Саве Шумановића), обилазак
Фрушкогорских манастира, Сремски Карловци (разгледање града)-Сремска Каменица (куће
Змаја Јове Јовановића), Нови Сад, смештај хотел *** (најмање Б категорија), собе двокреветне,
трокреветне и четворокреветне, вечера
ДРУГИ ДАН – разгледање Новог Сада (Петроварадинска тврђава, Галерија Матице српске) –
Ковачица (музеј наиве) повратак у Београд.
2. Превоз:
- висококонфорни, високоподни аутобуси старости до 5 година
3.Остали услови:
- 1 гратис по одељењу за ученика
- гратис за одељењске старешине
- туристички водич
- лекар пратилац
- 50% гратис једном близанцу (5 близанца)
- плаћање у једнаким месечним ратама, највише 7 рата.
За ученике ОСМОГ разреда - 3 дана, 2 ноћења – 5 одељења
Период реализације: : 22-24. април 2016. године
Време трајања: 3 дана – 2 ноћења
Путни правац и садржај:
ПРВИ ДАН – Београд – манастир Ваведење, Сирогојно, смештај на Златибору (хотел ***
најмање Б категорија), собе двокреветне, трокреветне и четворокреветне - вечера.
ДРУГИ ДАН – доручак, одлазак на Мокру гору (вожња Шарганском осмицом), разгледање
Мећавника, ручак на Златибору, разгледање Златибора, вечера, дискотека, ноћење
ТРЕЋИ ДАН – доручак, обилазак Златибора, ручак, манастир Благовештење, повратак у
Београд
2.Превоз:висококонфорни, високоподни аутобуси старости до 5 година
3.Остали услови:
- 1 гратис по одељењу за ученика
- гратис за одељењске старешине
- туристички водич
- лекар пратилац
- 50% гратис једном близанцу (2 близанца и једне тројке - двоје плаћају)
- плаћање у једнаким месечним ратама, највише 7 рата.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
I разред: Дестинација: Дивчибаре, хотелски смештај (хотел-најмање **) 7 пуних пансиона са
4 оброка, за први разред - око 130 ученика, термини мај-јун 2016. године (до две смене) - 6
одељења
II разред: Дестинација: Лепнски Вир, смештај (хотел- најмање ** и одговарајући) 7 пуних
пансиона са 4 оброка, термин мај-јун 2016. око 110 ученика (до две смене)- 5 одељења
III разред : Дестинација: Лепнски Вир, смештај (хотел- најмање ** и одговарајући) 7 пуних
пансиона са 4 оброка, термин мај-јун 2016. око 120 ученика (до две смене) - 6 одељења
IV разред : Дестинација – Тара, хотелски смештај (хотел- најмање **) 7 пуних пансиона са 4

оброка, за први разред - око 100 ученика, термини мај-јун 2016. године (до две смене)- 5
одељења
Једнодневна екскрзија за ученике I разреда
Дестинација: Београд – Фрушка гора, Нови Сад (знаменитости), ручак –Београд, 1 дан, око
100 ученика, време реализације мај/јун 2016. год.
Једнодневна екскрзија за ученике II разреда
Дестинација: Београд – Царска бара, ручак – Београд, 1 дан, око 100 ученика, време
реализације мај/јун 2016. год.
Једнодневна екскрзија за ученике III-IV разреда
Дестинација: Београд –Засавица, ручак –Београд, 1 дан, око 100 ученика, време реализације
мај/јун 2016. год.
Остали услови за све групе наставе у природи и једнодневне екскурзије
- 1 гратис по одељењу за ученика
- гратис за одељењске старешине
- туристички водич
- лекар пратилац (за насатву у природи)
- 50% гратис једном близанцу (I разред 4 пара близанаца, II разред 2 пара близанаца, III разред
1 пар близанаца, IV разред 5 пари близанаца)
- плаћање у једнаким месечним ратама, највише 7 рата.
Напомена: За извођење екскурзија и наставе у природи туристичка агенција је обавезна
да у цену урачуна све улазнице за предвиђене обиласке, посете историјско-културним
локалитетима (уколико се плаћа улаз), цене дискотеке (појединачно и збирно) и навести
СПЕЦИФИКАЦИЈУ ЦЕНЕ ПО СТАВКАМА:
(СМЕШТАЈ+ХРАНА+УЛАЗНИЦЕ+ОСИГУРАЊЕ
УЧЕНИКА+ЛЕКАР+ГРАТИСИ+АГЕНЦИЈСКА УСЛУГА И ДРУГО И УКУПНУ ЦЕНУ
ПО УЧЕНИКУ).
Код извођења настава у природи и екскурзија потребно је предвидети дискотеку, уколико се
плаћа, и укључити у спецификацију трошкова и путовања.
ИЗАБРАНА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА О СВОМ ТРОШКУ ПРЕ
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ОДВЕДЕ ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈУ РАДИ ПРОВЕРЕ
ОДАБРАНОГ СМЕШТАЈА ПО ЗАХТЕВУ КОМИСИЈЕ.
За сваку дестинацију одвојено ће се вршити избор агенције.
Понуда треба да буде сачињена према Упутству за формирање понуде и мора бити
комплетна.
Агенција је дужна да подигне упутство за формирање понуде или преузме са сајта школе
(www.osivoandric.rs) у року од 5 дана од дана објављивања у листу «Прoсветни преглед»,
01.10.2015.године.
Упутство о формирању понуде може се подићи, сваког радног дана у канцеларији секретара
школе од 09 до 13 часова у ОШ «Иво Андрић» у Београду, Ивана Мичурина 38а.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање понуда, а
задњи дан је
15.10.2015. године до 13 сати.
Понуђачи сачињавају понуду на основу Упутства.
Понуда мора да садржи све доказе тражене Упутством.
Понуђач је дужан да на начин дефинисан Упутством достави документацију, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Разматраће се само комплетне и благовремене пристигле понуде до рока назначеног у
Упутству за формирање понуде.
Комисија доноси одлуку о избору најбоље понуде већином гласова од укупног броја
чланова.

Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије изабрана, дужан је да достави на увид
оригинал или оверену копију доказа.
Број ученика ће се утврдити након добијања сагласности од стране родитеља, односно
старатеља.
Понуђач уз понуду обавезно прилаже:
1. Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 1. (подаци о понуђачу),
2. Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 2. (изјава)
3. Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 3. (структура цене)
4. Уговори о изведеним екскурзијама и настави у природи у школској 2013/14 и 2014/15
години.
5. Копију решења о издавању лиценце Министарства трговине, туризма и услуга за обављање
делатности организатора путовања
6. Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму и да садржи
спецификацију цене и цену по ученику, назнаку свих путних праваца за сваки разред и све
садржаје који би требало да буду остварени за време путовања у складу са Огласом и Упутсвом
о формирању понуде.
7.Опште услове путовања.
8.Доказ о резервацији траженог броја места за смештај од стране хотела у терминима траженим
од стране наручиоца, структуру соба и броју оброка.
9.Уговор са превозником.
Све додатне информације на телефон 011/3582 - 527.
Отварање понуда је јавно и обавиће се 15.10.2015. године у 18,00 сати у просторијама
школе. Понуђачи могу присуствовати отварању понуда.
Сви понуђачи биће обавештени о одабиру најбољег понуђача. Школа нема обавезе према
изабраном понуђачу ако се не испуне прописани услови из Правилника о програму за
остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања
("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2010.), Правилник о наставном плану за
први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за
трећи разред основног образовања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006,
2/2008, 2/2010 и 7/2010) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној
школи од Министра просвете број: 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, а који се посебно
односе на број ученика чији родитељи су се изјаснили да им дете путује (писмена сагласност
родитеља за најмање две трећине ученика одељења за наставу у природи и писмена
сагласност родитеља за најмање 60% ученика истог разреда за извођење екскурзија).
Уколико буду испуњени сви прописани услови, са изабраним понуђачем закључиће се уговор.
КОМИСИЈА

ОБРАЗАЦ 1. - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ НАБАВКЕ:
Назив понуђача
Адреса понуђача
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Облик својине
Број стално запослених
ПИБ
Матични број предузећа
Одговорно лице – потписник уговора
Текућ рачун предузећа
и назив банке
Лице за контакт
Електронска пошта
Телефон / Телефакс

Датум:
Потпис одговорног лица
МП

Образац бр. 3 (посебно уписати за сваки разред и дестинацију)
1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА: _______________________________________
_______________________________________________________________________

Ред
бр.

OПИС ПРУЖЕНИХ
УСЛУГА

Цена по
ученику у
дин. без
ПДВ-а

Цена по
ученику у дин.
са ПДВ-ом

Аутобуски превоз
1.

2.

Смештај у објекту са
вишекреветним собама

3.

Исхрана: пун пансион

4.

Осигурање ученика и
осталих путника

5.

Пратилац групе-лекар
(не постоји за
једнодневне
ексукрзије)

6.

Пратилац групе-водич

7.

Организац.трошкови
путовања

8.

Пратиоци: Одељенске
старешине (број ___)

10.
11.

12.

Гратис за 1 ученика по
одељењу
Улазнице према
програму путовања
50% попуст за једног
близанца (други плаћа
цео износ); тројке (пун
износ плаћају двоје
деце, 1 не плаћа)
УКУПНО

Датум:

Потпис овлашћеног лица:
МП

______________________

ОБРАЗАЦ 2
Понуђач ( Назив и адреса )
________________________________________
________________________________________
Дел.бр._____________
од ___________ 2015.

ИЗЈАВА
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из Огласа за путовање
ученика – настава у природи / екскурзије, објављеног у дневном листу „Просветни
преглед“ од 01.10.2015. године, као и да прихватамо све услове из достављеног Упутства
за формирање понуде за организовање наставе у природи ученика од I до IV разреда и
екскурзија од V – VIII под којима подносимо своју понуду и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
2. Упознати смо са условима из упутства о формирању понуде и с тим у вези прилажемо:
1.Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 1. (подаци о понуђачу),
2.Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 2. (изјава)
3. Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 3. (спецификација)
4.Уговори о изведеним екскурзијама и настави у природи у школској 2013/14 и 2014/15.
години
5.Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму и да садржи
спецификацију цене и цену по ученику, назнаку свих путних праваца за сваки разред и све
садржаје који би требало да буду остварени за време путовања у складу са Огласом и Упутсвом
о формирању понуде.
6.Опште услове путовања.
7.Доказ о резервацији траженог броја места за смештај од стране хотела у терминима траженим
од стране наручиоца, структуру соба и броју оброка.
8.Уговор са превозником.
Датум _____________

Потпис
МП

