
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ 

 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 ЗИМОВАЊЕ НА МИТРОВЦУ НА ТАРИ 

Дестинација МИТРОВАЦ НА ТАРИ 

Програм путовања Зимовање на  Митровцу на Тари за децу ПУ „Невен“ Бајина 

Башта узраста од 5 година до поласка у школу. Објекат за 

смештај деце мора бити прилагођен деци предшколског узраста. 

Смештај у дечијем одмаралишту са најмање 100 кревета. 

Смештај је у собама које су вишекреветне 

Објекат мора бити на потпуно безбедној локацији  за децу 

предшколског узраста. 

-Објекат треба да поседује учионицу и  спортске терене одвојени 

од главне саобраћајнице 

Трајање седам дана / шест пуних пансиона 

Време реализације Јануар 2023. године, 15-22.јануара 2023. г.  

Аранжман 

обухвата 

- смена траје седам дана; 

- аранжман обухвата седам пуних пансиона- почиње са ручком, 

завршава се доручком, након чега деца добијају и ланч пакет за 

пут; 

- обезбеђен топао напитак/чај/ за децу два пута дневно, по 

повратку са активности на отвореном; 

-смештај у дечијем одмаралишту са најмање 100 кревета. 

Смештај је у собама које су четворокреветне, петокреветне и 

шестокреветне, без помоћних лежајева и лежајева на спрат, 

свака соба мора имати своје купатило. Смештај на бази  шест 

пуних пансиона, са ужином; оброци морају бити усклађени са 

нормативом  прилагођеним деци предшколског узраста. 

- организацију анимације за децу; 

- обезбеђен лекарски надзор 24 часа;  

- трошкове осигурања  за децу и васпитаче;  

- накнада за лекара; 

- услуга платног промета; 

- додатни ручак (на дан доласка и последња услуга) 

 

Оквирни број деце 100 

Оквирни број 

васпитача 

10 

Понуђач обезбеђује - аниматори;   

- лекар 24 часа лекарског надзора; 

Број гратиса  - за васпитаче гратис боравак (смештај, исхрана и превоз) за 

васпитаче;  

- на 10-оро плативе деце 1 гратис 

  

 

 

 

 



Носиоци предвиђених садржаја и активности  које обезбеђује Наручилац су:   

- васпитачи (врши припрему деце за одлазак, припрема, планира, реализује садржаје, 

брине о безбедности деце, сарађује са родитељима и другим особљем пре и током 

реализације). 

 


