Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија
- подаци за целу школу 1. Процењен број ученика: 435
2. Максималан број ученика за реализацију: 485
3. Број разреда и одељења: 8 разреда – 19 одељења
4. Време реализације екскурзије: мај / јун 2015. године
5. Детаљан план и програм путовања : приказан по разредима
6. Број гратиса за ученике:
7. Број гратиса за професоре/наставнике:
8. Категорија смештаја:
9. Врста хотелске услуге (полупансион, пун пансион...):
10. Начин плаћања: плаћање у ратама (2 једнаке рате) – последња пре реализације
(пример 15.03. и 15.04)
11. Редни број јавне набавке за 2015. годину: 1.2.4. /15
12. Деловодни број и датум Одлуке о покретању поступка јавне набавке: 23 – 1/1
од 18.02.2015. године
13. Деловодни број и датум Решења о именовању комисије/лица за спровођење
поступка јавне набавке: 23 – 1/2 од 18.02.2015. године
14. Процењена вредност (из плана набавки) јавне набавке без ПДВ-а: 1.026.666,00
15. Конто у финансијском плану за 2015. годину: 423911
16. Позиција у Плану јавних набавки за 2015. годину (редни број): 1.2.4.
17. Комисија за јавну набавку (3 члана и 3 заменика) или лице и заменик:
- Бранко Миљанић, председник Савета родитеља
- Даниела Ивановић, професор музичке културе
- Сандра Рајковић, дипл.правник
ЗАМЕНА:
- Драгана Јевтић, представник Савета родитеља
- Драгана Милић, професор разредне наставе
- Наташа Шћекић, административни радник
18. Предложени датум и време за отварање понуда: 02.03.2015. године око 12 часова
19. Просторија за отварање понуда: канцеларија директора школе

20. Списак потенцијалних понуђача којима треба доставити Позив за подношење
понуда (назив, адреса, e-mail …): BALKANIK – VALJEVO, LUI TRAVEL, MIVEX
21. Остало – по потреби (захтеви за додатним условима и сл.):
- Агенција треба да достави фотокопију одговарајуће лиценце министарства надлежног
за послове туризма и да испуњава друге услове прописане законом којим се уређује
делтаност туризма;
- Агенција је дужна да достави документацију којом доказује референце и искуство у
ђачком и омладинском туризму;
- Потребно је да агенција достави податке о цени екскурзије по ученику са ПДВ-ом за
сваки разред. Цена треба да садржи урачунате улазнице за све локалитете.
- Агенција мора назначити да ли обезбеђује осигуранње ученика од последица
несрећног случаја;
- Агенција треба да наведе и податке о врсти и квалификацији превозних средства
(високо-подни туристички БУС, клима, видео, аудио-опрема) у складу са законом и
осигурањем безбедности ученика.

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија

1. Процењен број ученика: 75
2. Максималан број ученика за реализацију: 84
3. Број разреда и одељења: I разред – 3 одељења
4. Време реализације екскурзије: мај 2015. године (последња недеља од 25.05.15.)
5. Детаљан план и програм путовања :
• Београд – Авала – Космај – Београд
Полазак из Београда у 9:00 часова.
Авала – доручак + одмор (парк у близини Торња)
- шетња и обилазак споменика Незнаном јунаку
- слободно време
Манастир Тресије – обилазак комплекса
Космај – ручак у ресторану „Тома и Нада“
- обилазак споменика
- слободно време
Повратак за Београд око 18:00 часова
6. Број гратиса за ученике: 3 гратиса (по један у сваком одељењу - ученици слабијих
социјалних могућности)
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 4 гратиса – 3 учитељице и 1 вероучитељ

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија

1. Процењен број ученика: 76
2. Максималан број ученика за реализацију: 87
3. Број разреда и одељења: II разред – 3 одељења
4. Време реализације екскурзије: јун 2015. године (прва недеља)
5. Детаљан план и програм путовања :
•

Београд – Мали Иђош (салаш Катаи) – Београд

Полазак из Београда у 8:00 часова.
10:00 – 16:00 часова
програми + ручак на салашу + ужина на салашу
- обилазак домаћих животиња
- игра на игралишту
- спуштање на жичари
- јахање коња
- јахање магарца
- вожња запрежним колима
- посета пекарског музеја
- посета куће старих заната
- обилазак гостињске куће
- обилазак куће на језеру
* све активности, ручак + ужина су у сарадњи са људима на салашу
(водич са салаша)
16:00 – 18:00 часова повратак за Београд
6. Број гратиса за ученике: 3 гратиса (по један у сваком одељењу - ученици слабијих
социјалних могућности)
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 3 гратиса – 3 учитељице
8. Остало – по потреби (захтеви за додатним условима и сл.)
- аутобус дабл-декер (да сва деца буду у једном аутобусу)

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија

1. Процењен број ученика: 60
2. Максималан број ученика за реализацију: 62
3. Број разреда и одељења: III разред – 3 одељења
4. Време реализације екскурзије: 21. мај 2015. године
5. Детаљан план и програм путовања :
Полазак из Београда у 8:00 часова.
Обреновац – Владимирци и Манастир Каона (посета и рекреативна пауза) – Коцељева
– Бранковина (посета: школа, гроб Десанке Максимовић, црква) Ваљево (упознавање
културно-историјских знаменитости – Музеј, Тешњар, споменици) и ручак у центру
Ваљева – ресторан Златибор.
Повратак у 17:30 часова ( Ваљево – Лајковац – Београд)
* Музеј – Муселимов конак (цена улазнице улази у цену екскурзије)
6. Број гратиса за ученике: 3 гратиса (по један у сваком одељењу - ученици слабијих
социјалних могућности)
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 4 гратиса ( 3 учитељице + 1 наставник)

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија

1. Процењен број ученика: 39
2. Максималан број ученика за реализацију: 47
3. Број разреда и одељења: IV разред – 2 одељења

4. Време реализације екскурзије: мај 2015. године
5. Детаљан план и програм путовања :
Београд – Орашац – Аранђеловац – Топола – Опленац - Београд
Полазак из Београда у јутарњим часовима. Вожња ка Орашцу, обилазак.
Наставак путовања према Аранђеловцу – кратко упознавање са градом и чувеним
извором „киселе воде“.
НЕ ОБИЛАЗИ СЕ ПЕЋИНА РИСОВАЧА.
Даљи пут према Тополи. Разгледање и упознавање са градом – Карађорђев град и
црква Пресвете Богородице. Брдо Опленац и црква Светог Ђорђа, маузолеј краљевске
породице Карађорђевић, кућа Петра I, краљева и краљичина вила.
Ручак у ресторану Капетанови виногради (1,5 км од Тополе).
* Музеј у Карађорђевом граду (цена улазнице улази у цену екскурзије)
6. Број гратиса за ученике: 2 гратиса ( за ученике слабијих социјалних могућности);
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 2 гратиса

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија

1. Процењен број ученика: 50
2. Максималан број ученика за реализацију: 52
3. Број разреда и одељења: V разред – 2 одељења

4. Време реализације екскурзије: мај 2015. године
5. Детаљан план и програм путовања :
Полазак из Београда у јутарњим сатима
Ковачица – посета Музеју наивног сликарства
Идвор – посета Пупинове куће
Царска бара – вожња бродом
Зрењанин – слободно време
Ручак
Повратак за Београд у вечерњим сатима.
Цена предвиђених улазница улази у цену екскурзије.
6. Број гратиса за ученике: 2 гратиса ( за ученике слабијих социјалних могућности);
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 2 гратиса

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија

1. Процењен број ученика: 52
2. Максималан број ученика за реализацију: 60
3. Број разреда и одељења: VI разред – 2 одељења
4. Време реализације екскурзије: мај 2015. године
5. Детаљан план и програм путовања :
Полазак из Београда у јутарњим сатима.
Манастир Манасија
Ресавска Пећина
Ресавски бук
Ручак.
Повратак у Београд у вечерњим сатима.
6. Број гратиса за ученике: 2 гратиса ( за ученике слабијих социјалних могућности);
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 2 гратиса
8. Остало – по потреби (захтеви за додатним условима и сл.)
- аутобус дабл-декер (да сва деца буду у једном аутобусу)

Подаци за јавну набавку услуга - екскурзија
VII разред

1. Процењен број ученика: 45
2. Максималан број ученика за реализацију: 46

3. Број разреда и одељења: VII разред- 2 одељања
4. Време реализације екскурзије: мај 2015. године
5. Детаљан план и програм путовања :
Београд – Шабац – Тршић – Београд
Лозница – посета музеју „Јадра“
Тршић – посета Вуковој кући
Манастир Троноша
Ручак
Све предвиђене улазнице треба да буду урачунате у цену екскурзије.
6. Број гратиса за ученике: 2 гратиса ( за ученике слабијих социјалних могућности)
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 2 гратиса

Подаци за јавну набавку услуга – екскурзија

1. Процењен број ученика: 38
2. Максималан број ученика за реализацију: 47
3. Број разреда и одељења: VIII разред – 2 одељења
4. Време реализације екскурзије: 14. и 15. мај 2015. године (четвртак и петак)
5. Детаљан план и програм путовања :
• Дан 1:
Полазак из Београда у јутарњим сатима. Путовање до Пожаревца. Обилазак
града Пожаревца (посета Саборној цркви, обилазак Градског парка, зграде
бившег начелства и суда, посета Народном музеју – улазнице и Галерије
Милене Павловић Барили која је у саставу музеја)
Путовање до Виминацијума. Обилазак археолошког локалитета (улазнице)
Путовање до Сребрног језера и Градишта. Обилазак језера (ручак)
Путовање до Голупца и обилазак Голубачке тврђаве (улазнице)
Путовање до Лепенског вира. Обилазак археолошког локалитета (улазнице)
Путовање до Кладова. Смештај у хотелу + вечера. Организовати дискотеку у
вечерњим сатима за ученике (улазнице) Ноћење
•

Дан 2:
Доручак у хотелу. Путовање и обилазак ХЕ Ђердап (улазнице)
Пут до Неготина. Обилазак града (Саборна црква, Хајдук Вељкова барутана,
споменик Хајдук Вељку, кућа Мокрањца (улазнице), Музеј Крајине (улазнице).
Путовање према Зајечару. Обилазак Рамзиграда и Ромулијане, археолошког
локалитета (улазнице). Ручак у Зајечару.
Повратак у Београд у вечерњим сатима

Све предвиђене улазнице треба да буду урачунате у цену екскурзије.
6. Број гратиса за ученике: 2 гратиса ( за ученике слабијих социјалних могућности);
7. Број гратиса за професоре/наставнике: 3 гратиса 2 наставника + 1 члан школског обезбеђења
8. Категорија смештаја: хотелски смештај
9. Врста хотелске услуге (полупансион, пун пансион...): Ноћење са вечером и доручком
( у Кладову). Први дан ручак у Градишту, други дан ручак у Зајечару;

