Република Србија
ОШ“Петар Лековић“
Број: 344
Датум:07.10.2013.г.
Пожега
На основу Правилника о измени Правилника о плану и програму основног
образовања и васпитања ( „Сл.Гл. РС“-Просветни гласник бр: 7/2010)
ОШ“Петар Лековић“ Пожега , расписује

ОГЛАС
За прикупљање понуда ради извођења наставе у природи и екскурзија ученика од
I –VII разреда за школску 2013/14 г.
Настава у природи -дестинације
I разред: Дивчибаре ( број ученика око 70 )
II разред: Врњачка Бања ( смештај: хотел Бреза) број ученика око 110
III разред: Гоч или Копаонок-смештај хотел Јуниор ( број ученика око 100)
IV разред: Аранђеловац ( смештај:хотел Рујна Зора); посете: Орашац или Опленац
( број ученика око 100)
Време реализације: друга половина маја 2014.
Једнодневне екскурзије за ученике од 1-4 разреда
1 разред:Златибор ( посетити Сирогојно, односно Етно село и Народни музеј у
Ужицу)
II разред: Врњачка Бања (посете:манастир Љубостиња и Жича)
III разред: Мокра Гора (посете: Дрвенград и вожња шарганском осмицом)
IV разред: 1. варијанта Топла, Орашац, Опленац
2. варијанта : Јагодина ( посете: ЗОО врт, Музеј вошттаних фигура и Аква парк)
Време реализације за једнодневне екскурзије : друга половина маја 2014.
Једнодневне екскурзије ће се реализовати, уколико не буде реализована
настава у природи.
ЕКСКУРЗИЈЕ
V разред:
1.варијанта једнодневна ескурзија :Пожега-Београд- Пожега ( посеттити : Ботаничку башту,
Планетаријум, Музеј ваздухопловства)
2. варијанта: дводневна екскурзија:Пожега-Београд-Пожега
Посетити: Ботаничку башту,Планетаријум, Музеј ваздухопловства, Саборну цркву, торањ на
Авали)
Време извођења: друга половина маја 2014 г.
Број учеика око 105
VI разред:
дводневна ескурзија: Пожега-Ваљево-Фрушка Гора- Сремски Карловци-Нови Сад- Пожега
Посетити: Манастир Крушедол, Сремске Краловце ( Гимназију ,Богословију и Петријаршију)
Стражилово, Градско језгро Новог Сада и природњачки музеј у Н. Саду, Петроварадинску
тврђаву, манастир Хопово, Тешњар-Ваљево, Бранковину
Ноћење: У Новом Саду хотел „ Стари Кровови“
Време извођења: друга половина маја 2014 г.
Бррој ученика око 100

VII разред:дводневна ескурзија: Пожега-Крушевац-Ниш-Врање-Баточина-Крагујевац -Пожега
Посетити:цркву Лазарицу, музеј“Вук Ст.Караџић“, Чегар, Ћеле кулу, Медијану, кућа Боре
Станковића
Ноћење: у Нишу, хотел „ Видиковац“
Време извођења: друга половина маја 2014. г.
Број ученика око 105
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи регистровани за предметну
делатност, а који поседују одговарајућу лиценцу Министарства надлежног за
послове туризма и имају искуство у ђачком туризму као и да испуњавају друге
услове предвиђене Законом који регулише делатност туризма.
Доказе о испуњености услова доставити уз понуду.
Упуство за формирање понуде агенције могу преузети у ОШ „Петар Лековић“
31210 Пожега, ул. Петра Лековића бр.1. радним даном од 8 до 12 часова, у року од
5 дана од дана објављивања огласа уз предходну уплату износа од 2000 динара на
тењкући рачун бр:840-513666-72
Рок за достављање понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање
упутства,на сдресу школе
Избор агенције извршиће комисија у року од 10 дана од истека рока за достављање
понуде.
Напомена: Школа нема обавезу према изабраном понуђачу ако се не испуне услови
у погледу потребног броја ученика.
Контакт телефони: 031/ 811-176 , 812-238
Оглас доставља: ОШ „Петар Лековић“Пожега
ПИБ: 101002659

