
 ПАРТИЈА 3 

дестинација Београд- Виминацијум-Сребрно језеро-Смедерево-Београд 
програм путовања Полазак испред школе у јутарњим часовима.Одлазак до Виминацијума, 

где је планирано разгледање археолошког локалитета, одлазак до 

Сребрног језера где је планиран ручак. 

Ручак (класично послуживање), супа, месо са прилогом, сезонска 

салата, хлеб, за учеснике путовања на Сребрном језеру у ресторану 

“Дунавски цвет“; у непосредној близини језера. Ресторан мора да има 

капацитет да може да прими целу групу. 

Ракон ручка и разгледања полазак до Љубичева. Разгледање ергеле. 

Полазак за Београд. Повратак у касним поподневним часовима. 

трајање Један дан 

време реализације .2022.године 

превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, 

ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој 

исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском 

саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика 

основних школа 

аранжман обухвата  превоз аутобусима  туристичке класе са аудио-видео опремом и 

климом, у свему по прописима  за  превоз ученика усклађеним    са 

законом о саобраћају  

-   ручак у ресторану на  Сребрном језеру “Дунавски цвет“ у 

непосредној близини језера (супа, месо  са прилогом, сезонска 

салата,хлеб) 

трошкове осигурања од несрећног случаја и путног осигурања; 

стручно вођство пута - представник агенције, односно пратилац 

групе; 

улазнице за све посете (као и услуге локалних водича, кустоса и 

сл.) 

гратис за 6 наставника (калкулисати у односу на оквиран број 

ученика); 

гратис за 1 вођу пута; 

гратис за једног ученика на 10 ученика који плаћају, једанаести 

ученик гратис 

попуст на један пар близанаца  (један близанац плаћа пуну цену, 

док други плаћа 50%). (један пар близанаца) 

-   надокнаду наставнику по одлуци Савета родитеља у бруто  

износу 1.100,63 рсд по плативом  ученику  (односно нето износу 

чини 700,00 рсд) 

трошкове платног промета 1%; 

организационе трошкове Агенције-  надокнаду наставнику по 

одлуци Савета родитеља у бруто  износу 1.100,63 рсд по плативом  

ученику (односно нето износу чини 700,00 рсд) 

трошкове платног промета 1%; 

организационе трошкове Агенције 

максималан број 

ученика 

 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности 

родитеља).  



број одељенских 

старешина 

шесторо 

Пратиоци групе 

које обезбеђује 

понуђач 

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;  

- лекар - пратилац групе; 

- аниматори 

број гратиса  шесторо натсавник; 

- један вођа пута 

- један гратис на 10 плативих ученика 

 

 

 

 


