
Упутство за израду огласа 
 

Зависно од врсте установе и разлога оглашавања изаберите 
одговарајуће заглавље. Унесите своје податке на место црвено 
обојених маркација. Непотребно обришите. Додајте текст огласа 
за реализацију екскурзије/а који је истоветан за све школе. Оглас 
урадите у Word формату, фонт Times new roman, величина 12 pt и 
пошаљите на е-mail: oglasi@prosvetni-pregled.rs  Послаћемо 
повратну информацију да смо добили оглас, колико кошта и када 
ће бити објављен.  

 
Заглавље за гимназију, стручне и уметничке школе 

 
На основу Правилника о измени Правилника о наставном плану и 
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 
стручним и уметничким школама („Сл. гласник РС” – „Просветни 
гласник” бр. 1/09), назив школе, град, расписује 

 
ОГЛАС 

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије/а ученика.... 
разреда у школској 2014/15. (или 2015/16.) години. 

 
Заглавље за основну школу – екскурзија, настава у природи 

 
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. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010, 
назив школе, град, расписује 

 
ОГЛАС 

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије/а ученика 
...разреда и наставе у природи ученика.... разреда у школској 

2014/15. (или 2015/16.) години. 
 

Заглавље за основну школу – екскурзија 
 
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), назив школе, град, 
расписује 

 
ОГЛАС 

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије/а ученика 
....разреда у школској 2014/15. (или 2015/16.) години. 

 
Оглас треба да садржи следеће елементе: 

Основни 
... разред (трајање екскурзије, број ноћења, пун или полупансион)  
Путни правац: (навести маршруту) 
Садржаји: (обилазак, посете, разгледање, крстарење, забавно-
рекреативни програм, дискотека, шопинг...) 
Време извођења: (датум или оквирно у ком периоду) 
Планирани број ученика: х (+ х наставника, пратилаца...) 
Превоз: аутобус (туристички, клима сингл, ДВД, до пет година 
старости...) воз, брод, авион 
 
Агенције могу преузети Упутство за формирање понуде у року од ... 
дана од дана објављивања огласа, сваког радног дана од ... до ... 
часова у секретаријату школе (или на сајту школе) уз доказ о 
претходној уплати од ..... динара бесповратно на рачун бр. .........  
Рок за достављање понуда је ... дана од дана истека рока за 
преузимање Упутства. Понуде треба доставити лично или на адресу: 
............... Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, оверене 
печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити јасна, 
недвосмислена, с назнаком „За оглас – не отварати”. 
Одлуку о избору туристичке агенције комисија ће донети најкасније .... 
дана од дана истека рока за подношење понуда. Место, датум, час и 
начин отварања понуде биће прецизиран у Упуству за формирање 
понуде. 
За додатне информације можете се обратити на телефон: ....... 
 
Факултативни 
Други услови: плаћање у више рата; у цену морају да буду 
урачунати трошкови реализације свих садржаја; цену израчунати 
појединачно по ученику; обавезан локални водич; присуство 
лекара; број гратиса... 
Напомена: ученике треба преузети из подручних школа; 
искључиво дневна вожња и сл. 



 
Заглавље за расписивање конкурса 

 
На основу члана 120, 121 и 130. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 55/13), назив 
школе, град, расписује 
 

КОНКУРС 
за радно место наставника/професора предмета на не/одређено 

време  
 
 

Заглавље за давање школског простора у закуп 
 

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС” бр. 105/14), члана 7. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС” бр. 24/12), назив школе, 
град, расписује 
 

ОГЛАС 
о давању у закуп непокретности путем прикупљања писмених 

понуда 
 
Предмет давања у закуп: 

 


