На основу Правилника о Програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 7/10) и Упутства
Министарства просвете за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи бр. 61000-790/2010-01 од 16. 9. 2010, Основна школа ,,Десанка Максимовић'' Горњи Милновац , упућује
П О З И В за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика 1-8 разреда и наставе у
природи ученика1-4 разреда у школској 2017/2018. години
Екскурзије 1-4 разред
I разред – Релација:Горњи Милановац - Рудник- Горњи Милановац
Садржаји: Обилазак варошице Рудник (посета школи ''Арсеније Лома'' обилазак трга са
спомеником; обилазак цркве св. Ђорђа, дечјег летовалишта и Шумске куће). Време реализације:
мај, јун 2018.
II разред- Релација: Горњи Милановац - Матарушка Бања – Жича – Љубостиња - Врњачка Бања –
Горњи Милановац.
Садржаји:Вожња преко Краљева до Матарушке Бање. Обилазак Матарушке Бање. Посета
манастиру Жича. Врњачка Бања – индивидуалне активности, обилазак извора Снежник и вожња
туристичким возићем. Време реализације: мај 2018
III разред – Релација: Горњи Милановац - Сирогојно – Мокра Гора ( Златибор – Партизанске
Воде) – Горњи Милановац
Садржаји: Посета и обилазак Мокре Горе. Вожња чувеном Шарганском осмицом. Посета

музеја ''Старо село'' у Сирогојну. Време реализације: мај 2018

IV разред - Релација: Горњи Милановац – Врујци– Бранковина – Ваљево- Горњи Милановац
Садржаји: Г. МИЛАНОВАЦ (путовање преко Љига и Бање Врујци)– БРАНКОВИНА (родно место
Десанке Максимовић, обилазак цркве и старе школске зграде коју је подигао прота Матеја
Ненадовић, обилазак музеја и гроба Десанке Максимовић) – ВАЉЕВО (разгледање старог дела
града, одлазак у парк Пећина, шетња Тешњар-чаршијом, посета Муселимовом конаку из XVIII
века и Народном музеју у пратњи стручног водича) . Време реализације: мај 2018
Издвојена одељења од 1. до 4. разреда - Релација: Враћевшница – Горњи Милановац – Жича –
Љубостиња - Врњачка Бања – Горњи Милановац
Садржаји:Посета манастиру Жича. Посета манастиру Љубостиња. Обилазак Врњачке Бање и
вожња туристичким возићем. Време реализације: мај 2018.

Рекреативна настава 1-4 разред

Релација: Горњи Милановац- Сребрна лисица на Копаоноку
Аранжман треба да обухвата: Превоз на релацији у оба правца аутобусима високе туристичке
класе; смештај у собама са купатилом; здравствену заштиту 24 сата; смештај на бази 7 пуних
пансиона + ужина; рекреатор; аниматор; боравишна такса и осигурање, 1 гратис ученик на 10
плативих од укупног броја деце која иду на наставу у природи; 1 гратис за учитеља на најмање 11
ученика.
Начин плаћања: у месечним ратама до јуна 2018. год.
Врема реализације:
1. термин: новембар 2017
2. термин: последња седмица априла 2018. год.
3. термин: од 28. 5. до 3. 6. 2018.
Оквирни број: око 180 ученика

Екскурзије 5-8 разред
V разред - Релација: Горњи Милановац- Топола- Смедерево- Свилајнац- Крагујевац- Горњи
Милановац
Садржаји:Г. Милановац - Топола (Опленац) – Смедерево (Тврђава) – Велика Плана (Покајница) Крагујевац (Акваријум) - Г. Милановац Време реализације: мај 2018.
VI разред- дводневна - Релација: Горњи Милановац – Јагодина - Ресавска пећина – Ниш –
Горњи Милановац
Садржаји:
I дан: Горњи Милановац – Ресавска пећина (посета пећини)- Водопад Лисине (обилазак
споменика природе) –– манастир Манасија (посета манастиру) - Јагодина (посета ЗОО врту и
Музеју воштаних фигура)–– Ниш (вечера, ноћење)
II дан: Ниш (доручак, посета Ћеле кули, обилазак Тврђаве, посета Чегру, ручак) – Ђавоља варош
(посета парку природе) – Крушевац (посета старом граду)–Горњи Милановац . Време реализације

крај априла/почетак маја 2018. године

VII разред- дводневна (октобар 2017) -Релација: Горњи Милановац -Пожаревац- Лепенски ВирДоњи Милановац- Ђердап-Неготин - Зајечар– Горњи Милановац
Садржаји:
Г. МИЛАНОВАЦ - ПОЖАРЕВАЦ (Народни музеј и Етно парк на Тулби) – Археолошко налазиште
Виминацијум- ЛЕПЕНСКИ ВИР – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ (преноћиште) – ХЕ ''ЂЕРДАП''НЕГОТИН (Кућа Хајдук- Вељка, кућа Стевана Мокрањца, Музеј Крајине) - ЗАЈЕЧАР (Феликс
Ромулиана).
VIII разред- тродневна (октобар 2017.) - Релација : Горњи Милановац – Фрушка гора- Сремски
Карловци- Стражилово- Нови Сад – Суботица- Палић –Нови Бечеј – Зрењанин-Горњи Милановац
Садржаји:
1. дан: Обилазак манастира Хопово или Крушедол на Фрушкој гори- СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
(Карловачка гимназија, Саборна црква, Стражилово) – НОВИ САД (Петроварадинска тврђава,
Змајева улица; преноћиште)
2. дан: СУБОТИЦА (Градска кућа) – ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО (Зоо врт) – ЗОБНАТИЦА- ДВОРАЦ
ДУНЂЕРСКИХ- НОВИ БЕЧЕЈ (преноћиште)
3. дан:ЗРЕЊАНИН- Царска бара (Ечка)

Агенције могу преузети конкурсну документацију на сајту школе www.dmaksimovic.edu.rs
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања огласа. Одлуку о избору
агенције Комисија ће донети у року од 5 дана од истека рока за подношење понуда.
Понуде се достављају у одвојеним ковертама , посебно за екскурзије а посебно за наставу
у природи, са назнаком ,, не отварати” у запечаћеној коверти, оверене потписом
овлашћеног лица, на адресу: Основна школа ,,Десанка Максимовић'' Горњи Милновац.
Понуђачи ће бити обавештени о избору најповољније понуде у року од 3 дана од дана
доношења одлуке, мејлом/у понуди доставити мејл за контакт/
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора ако установи да ниједна
понуда не одговара условима из огласне документације или се не испуне прописани
услови из Правилника.
Додатне информације могу се добити на телефон: 032/727-010

