
С А Г Л А С Н О С Т 

  

          У складу са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за 

гимназије и средње стручне школе, одељак факултативне ваннаставне активности, пододељак 

„екскурзије“, обавештавамо Вас да је Комисија Савета родитеља Средње школе „Свилајнац“ из 

Свилајнца,  на својој седници одржаној дана 08. 08. 2016.године дала сагласност на програм, цену и 

избор агенције за организовање екскурзије ученика трећег и четвртог  разреда у школској 

2016/2017.години. Екскурзија у трајању од седам  дана биће   изведена у термину  септембар 2016. 

године, на релацији СВИЛАЈНАЦ- БОЛОЊА – ПИЗА – ФИРЕНЦА – РИМ - СВИЛАЈНАЦ   

 у организацији Туристичке агенције  „Балканик“  Ваљево , по цени од  41.595,00 динара по ученику 

, дневницом за наставнике – одељењске старешне у бруто износу од 2.500,00 динара и дневницом за 

стручног вођу, у бруто износу од  200,00 динара, укупно  44.295,00  динара. 

  

Аранжман садржи:    

-           Превоз   високоподним аутобусом туристичке класе (клима, аудио-видео опрема)       

Смештај: 

-         1  полупансион   у хотелу 3* „Еуропа“ у Монтекатинију; 

-         3 полупансина у хотелу 3* „Вилла Маргхерита“ у околини Рима; 

-         2 полупансиона у хотелу 3* „Алдебаран“ у Лидо ди Јесолу; 

-          појачани доручак; 

-         Улазнице за места предвиђена програмом; 

-         Услуге туристичког  водича; 

-         локaлни водичи у Фиренци и Риму; 

-         лекар у пратњи групе; 

-         међународно здравствено осигурање; 

  

Начин плаћања: у 10 месечних рата, почев од августа 2016.године, а завршно са 01. мајом 2017.године. 

Плаћање се врши на текући рачун Агенције (205-110826-29 Комерцијална банка), осим трошкова 

дневнице за наставнике и вођу пута  који се уплаћују на текући рачун Школе  (840-2844760-05). 

Прва рата:  4.695,00 динара, на рачун Агенције + 2.700 динара на рачун Школе најкасније до 

26. августа  2016. године 

Друга рата:  4.100,00 динара на рачун агенције,  најкасније до  22. септембра 2016. године 

Трећа рата:  4.100,00 динара, на рачун Агенције, најкасније до   17. октобра 2016. године 

Четврта рата: 4.100,00   динара, на рачун Агенције, најкасније до  14. новембра 2016. године  

Пета рата: 4.100,00   динара, на рачун Агенције, најкасније до  12. децембра 2016. године  

Шеста рата: 4.100,00  динара, на рачун Агенције, најкасније до  09. јануара 2017. године  

Седма рата: 4.100,00 динара, на рачун Агенције, најкасније до  06. јануара 2017. године  

Осма рата: 4.100,00  динара, на рачун Агенције, најкасније до  06. марта 2017.гоине 

Девета рата: 4.100,00 динара, на рачун Агенције, најкасније до  03. априла 2017. године  

Десета рата: 4.100,00 динара, на рачун Агенције, најкасније до  01. маја 2017. године  

  

  

  

САГЛАСАН САМ 

  
СА ИЗБОРОМ АГЕНЦИЈЕ, ПРОГРАМОМ И ЦЕНОМ ЕКСКУРЗИЈЕ, КАО И ИЗНОСОМ 

ДНЕВНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ, ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ . ПРИХВАТАМ УСЛОВЕ 

ПЛАЋАЊА. 
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