
 
ОШ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ БЕОГРАД 
 

Понуда за екскурзију ученика 5. разреда 
   

Дестинација: Београд – Смедерево – Пожаревац – Виминацијум - Сребрно  

Језеро – Голубац – Д. Милановац – Кладово – Д .Милановац-

Београд 

ПРВИ ДАН: Полазак у јутарњим часовима. Путовање према Смедереву и посета Смедеревској 

тврђави. Насатавак путовања до Пожаревца. Посета Галерије Барили и обилазак града у пратњи 

водича. Одлазак до Костолца. Посета арх.налазишта Виминацијум. Долазак на Сребрно Језеро. 

Слободно време за шетњу и одмор. Насатавак путовања до Голупца и посета Голубачкој тврђави. 

Долазак у Д.Милановац. Смештај у хотел. Вечера, дискотека, ноћење.  

ДРУГИ ДАН: Доручак. Након доручка путовање до Кладова. По доласку псоета ХЕ Ђердап и 

обилазак града у пратњи водича. Повратак у хотел у Д.Милановац на ручак. Након ручка посета 

арх.налазишту Лепенски вир. Повратак у Београд планиран је у касним послеподневним часовима. 

Термин: Април-Мај 2023.г.  
Цена: 13.960,00 дин.  

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:     

 Сви аранжмани су рађени на бази превоза високоподним туристичким БУС-евима са климом и 

аудио видео опремом,старости до 5.г. Напомињемо да по Закону о безбедности саобраћаја сва 

возила ће имати извршен технички преглед.  

 Пун пансион у хотелу Лепенски Вир у Д.Милановцу 

 Улазнице за посете: Смедеревска тврђава, Галерија Барили, Виминацијум, Голубачка 

тврђава, ХЕ Ђердап, Лепенски Вир, дискотека 

 Гратис за  4 наставника – разредних старешина  

 Гратис за 1 стручног вођу пута испред школе 

 Гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика 

 Надокнаду за раазредне старешине у износу од 1.200,00 динара дневно, нето, по ученику; 

 Осигурање ученика  

 Туристички водич-пратилац групе по БУС-у 

 Лекар у пратњи групе 

 Трошкови платног промета 1% 

 Трошкови организације 

 Цене су калкулисане на мин. 40 плативих ученика у БУС-у.  

ПЛАЋАЊЕ: Цене су дате у динарима за плаћање  према условима јавне набавке школе. 

 

Уз овај програм важе Општи услови путовања туристичке агенције “БАЛКАНИК” и YУТА–е. 

Лиценца ОТП 180/2021 од 19.11.2021. године. 

 

Ваљево, 01.11.2022.г.                                    Т.А. "БАЛКАНИК" ВАЉЕВО 


