
Поштовани, 

за извођење екскурзије у наредној школској 2018/2019.години изабрана је у поступку јавне набавке понуда туристичке 

агениције „Фантаст Турист“ д.о.о., Нови Сад, по цени од 37.500,00 динара коју је могуће платити у осам месечних рата 

(март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар).  Последња рата мора да буде уплаћена до 10.10.2018.године.  Поред 

наведеног износа цене екскурзије уплаћује се и укупан износ дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца 

групе, коју ће  одредити Савет родитеља о чему ћете бити благовремено обавештени. Наглашавамо да се укупан износ 

дневнице уплаћује у целости (не на рате). Све наведено се уплаћује на рачун бр. 840-2417760-23, са позивом на број одељења 

(нпр. ако је ваше дете ученик одељења 3/5 онда у позиву на број напишите 35). Прималац Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 

58, Београд.  

Уколико се до 10. октобра не измири читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца 

групе сматраће се да је ученик одустао од екскурзије и примениће се општи услови путовања. 

У зависности од тога да ли  сте сагласни или нисте сагласни са условима из понуде за екскурзију за наредну школску годину, 

молимо вас да тако и попуните сагласност у прилогу (заокруживањем ДА или НЕ) и доставите одељенском старешини 

најкасније до 19.03.2018.године.  

..................................................................исећи по линији .............................................................................................................. 
С   А   Г   Л   А   С   Н   О   С   Т 

Ја, ________________________________________ сагласан сам са програмом, општим условима путовања, избором агенције 

„Фантаст турист“ д.о.о. Нови Сад, и ценом екскурзије од 37.500,00 динара односно, сагласан сам да моје дете 

____________________________________ ученик-ца_______одељења, иде на  матурску екскурзију школске 2018/19.године у 

периоду од 14.10.2018. до 20.10.2018.године у трајању од: 6 ноћења, 7 дана, дестинација Италија: Београд – Монтекатини 

терме – Фиренца – Рим - Падова – Лидо ди Језоло - Венеција – Лидо ди Језоло – Трст – Београд.  

Укупан износ екскурзије укључујући и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе уплатићу 

најкасније до 10.10.2018.године.   

Упознат сам да  уколико до 10. октобра не измирим читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и 

лекара пратиоца групе, сматраће се да је моје дете – ваш ученик, одустао од екскурзије у том случају се примењују општи 

услови путовања. 

У Београду,____________________2018.године   

 

РОДИТЕЉ ________________________САГЛАСАН САМ:   ДА    НЕ 

           (заокружити) 

Потпис и бр.ЛК  

___________________________ 

Број телефона    

Поштовани, 

за извођење екскурзије у наредној школској 2018/2019.години изабрана је у поступку јавне набавке понуда туристичке 

агениције „Фантаст Турист“ д.о.о., Нови Сад, по цени од 37.500,00 динара коју је могуће платити у осам месечних рата 

(март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар).  Последња рата мора да буде уплаћена до 10.10.2018.године.  Поред 

наведеног износа цене екскурзије уплаћује се и укупан износ дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца 

групе, коју ће  одредити Савет родитеља о чему ћете бити благовремено обавештени. Наглашавамо да се укупан износ 

дневнице уплаћује у целости (не на рате). Све наведено се уплаћује на рачун бр. 840-2417760-23, са позивом на број одељења 

(нпр. ако је ваше дете ученик одељења 3/5 онда у позиву на број напишите 35). Прималац Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 

58, Београд.  

Уколико се до 10. октобра не измири читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца 

групе сматраће се да је ученик одустао од екскурзије и примениће се општи услови путовања. 

У зависности од тога да ли  сте сагласни или нисте сагласни са условима из понуде за екскурзију за наредну школску годину, 

молимо вас да тако и попуните сагласност у прилогу (заокруживањем ДА или НЕ) и доставите одељенском старешини 

најкасније до 19.03.2018.године.  

..................................................................исећи по линији .............................................................................................................. 
С   А   Г   Л   А   С   Н   О   С   Т 

Ја, ________________________________________ сагласан сам са програмом, општим условима путовања, избором агенције 

„Фантаст турист“ д.о.о. Нови Сад, и ценом екскурзије од 37.500,00 динара односно, сагласан сам да моје дете 

____________________________________ ученик-ца_______одељења, иде на  матурску екскурзију школске 2018/19.године у 

периоду од 14.10.2018. до 20.10.2018.године у трајању од: 6 ноћења, 7 дана, дестинација Италија: Београд – Монтекатини 

терме – Фиренца – Рим - Падова – Лидо ди Језоло - Венеција – Лидо ди Језоло – Трст – Београд.  

Укупан износ екскурзије укључујући и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе уплатићу 

најкасније до 10.10.2018.године.   

Упознат сам да  уколико до 10. октобра не измирим читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и 

лекара пратиоца групе, сматраће се да је моје дете – ваш ученик, одустао од екскурзије у том случају се примењују општи 

услови путовања. 

У Београду,____________________2018.године   

 

РОДИТЕЉ ________________________САГЛАСАН САМ:   ДА    НЕ 

           (заокружити) 

Потпис и бр.ЛК  

___________________________ 

Број телефона    



Поштовани, 

за извођење екскурзије у наредној школској 2018/2019.години изабрана је у поступку јавне набавке понуда туристичке 

агениције „Фантаст Турист“ д.о.о., Нови Сад, по цени од 37.000,00 коју је могуће платити у осам месечних рата (март, април, 

мај, јун, јул, август, септембар, октобар).  Последња рата мора да буде уплаћена до 10.10.2018.године.  Поред наведеног 

износа цене екскурзије уплаћује се и укупан износ дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе, коју 

ће  одредити Савет родитеља о чему ћете бити благовремено обавештени. Наглашавамо да се укупан износ дневнице 

уплаћује у целости (не на рате). Све наведено се уплаћује на рачун бр. 840-2417760-23, са позивом на број одељења (нпр. ако 

је ваше дете ученик одељења 2/5 онда у позиву на број напишите 25). Прималац Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, 

Београд.  

Уколико се до 10. октобра не измири читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца 

групе сматраће се да је ученик одустао од екскурзије и примениће се општи услови путовања. 

У зависности од тога да ли  сте сагласни или нисте сагласни са условима из понуде за екскурзију за наредну школску годину, 

молимо вас да тако и попуните сагласност у прилогу (заокруживањем ДА или НЕ) и доставите одељенском старешини 

најкасније до 19.03.2018.године.  

...................................................................исећи по линији ............................................................................................................. 
С   А   Г   Л   А   С   Н   О   С   Т 

Ја, ________________________________________ сагласан сам са програмом, општим условима путовања, избором агенције 

„Фантаст турист“ д.о.о. Нови Сад, и ценом екскурзије од 37.000,00 динара односно, сагласан сам да моје дете 

____________________________________ ученик-ца_______одељења, иде на  екскурзију 3. разреда школске 2018/19.године 

у периоду од 12.10.2018. до 18.10.2018.године у трајању од: 6 ноћења, 7 дана, дестинација Грчка: Београд – Каламбака – 

Метеори – Глифада – Атина – Пелопонез – Делфи – Паралија – Вергина – Београд.  

Укупан износ екскурзије укључујући и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе уплатићу 

најкасније до 10.10.2018.године.   

Упознат сам да  уколико до 10. октобра не измирим читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и 

лекара пратиоца групе, сматраће се да је моје дете – ваш ученик, одустао од екскурзије у том случају се примењују општи 

услови путовања. 

У Београду,____________________2018.године   

 

РОДИТЕЉ ________________________САГЛАСАН САМ:   ДА    НЕ 

           (заокружити) 

Потпис и бр.ЛК  

___________________________ 

Број телефона    

Поштовани, 

за извођење екскурзије у наредној школској 2018/2019.години изабрана је у поступку јавне набавке понуда туристичке 

агениције „Фантаст Турист“ д.о.о., Нови Сад, по цени од 37.000,00 коју је могуће платити у осам месечних рата (март, април, 

мај, јун, јул, август, септембар, октобар).  Последња рата мора да буде уплаћена до 10.10.2018.године.  Поред наведеног 

износа цене екскурзије уплаћује се и укупан износ дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе, коју 

ће  одредити Савет родитеља о чему ћете бити благовремено обавештени. Наглашавамо да се укупан износ дневнице 

уплаћује у целости (не на рате). Све наведено се уплаћује на рачун бр. 840-2417760-23, са позивом на број одељења (нпр. ако 

је ваше дете ученик одељења 2/5 онда у позиву на број напишите 25). Прималац Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, 

Београд.  

Уколико се до 10. октобра не измири читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца 

групе сматраће се да је ученик одустао од екскурзије и примениће се општи услови путовања. 

У зависности од тога да ли  сте сагласни или нисте сагласни са условима из понуде за екскурзију за наредну школску годину, 

молимо вас да тако и попуните сагласност у прилогу (заокруживањем ДА или НЕ) и доставите одељенском старешини 

најкасније до 19.03.2018.године.  

...................................................................исећи по линији ............................................................................................................. 
С   А   Г   Л   А   С   Н   О   С   Т 

Ја, ________________________________________ сагласан сам са програмом, општим условима путовања, избором агенције 

„Фантаст турист“ д.о.о. Нови Сад, и ценом екскурзије од 37.000,00 динара односно, сагласан сам да моје дете 

____________________________________ ученик-ца_______одељења, иде на  екскурзију 3. разреда школске 2018/19.године 

у периоду од 12.10.2018. до 18.10.2018.године у трајању од: 6 ноћења, 7 дана, дестинација Грчка: Београд – Каламбака – 

Метеори – Глифада – Атина – Пелопонез – Делфи – Паралија – Вергина – Београд.  

Укупан износ екскурзије укључујући и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе уплатићу 

најкасније до 10.10.2018.године.   

Упознат сам да  уколико до 10. октобра не измирим читав износ екскурзије и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и 

лекара пратиоца групе, сматраће се да је моје дете – ваш ученик, одустао од екскурзије у том случају се примењују општи 

услови путовања. 

У Београду,____________________2018.године   

 

РОДИТЕЉ ________________________САГЛАСАН САМ:   ДА    НЕ 

           (заокружити) 

Потпис и бр.ЛК  

___________________________ 

Број телефона 



Поштовани, 

за извођење студијског путовања у наредној школској 2018/2019.години изабрана је у поступку јавне набавке понуда 

туристичке агениције „Фантаст Турист“ д.о.о., Нови Сад, по цени од 15.000,00 динара коју је могуће платити у осам 

месечних рата (март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар).  Последња рата мора да буде уплаћена до 

10.10.2018.године.  Поред наведеног износа цене студијског путовања уплаћује се и укупан износ дневнице за наставнике, 

стручног вођу пута и лекара пратиоца групе, коју ће  одредити Савет родитеља о чему ћете бити благовремено обавештени. 

Наглашавамо да се укупан износ дневнице уплаћује у целости (не на рате). Све наведено се уплаћује на рачун бр. 840-

2417760-23, са позивом на број одељења (нпр. ако је ваше дете ученик одељења 1/5 онда у позиву на број напишите 15). 

Прималац Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, Београд.  

Уколико се до 10. октобра не измири читав износ студијског путовања и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и 

лекара пратиоца групе сматраће се да је ученик одустао од студијског путовања и примениће се општи услови путовања. 

У зависности од тога да ли  сте сагласни или нисте сагласни са условима из понуде за студијско путовање за наредну 

школску годину, молимо вас да тако и попуните сагласност у прилогу (заокруживањем ДА или НЕ) и доставите одељенском 

старешини најкасније до 19.03.2018.године.  

..................................................................исећи по линији .............................................................................................................. 
 

С   А   Г   Л   А   С   Н   О   С   Т 

Ја, ________________________________________ сагласан сам са програмом, општим условима путовања, избором агенције 

„Фантаст турист“ д.о.о. Нови Сад, и ценом студијског путовања од 15.000,00 динара односно, сагласан сам да моје дете 

____________________________________ ученик-ца_______одељења, иде на  студијско путовање 2. разреда школске 

2018/19.године у периоду од 15.10.2018. до 17.10.2018.године у трајању од: 2 ноћења, 3 дана, дестинација Мађарска: Београд 

– Сент Андреја – Будимпешта (посета Српској гимназији) - Сегедин – Београд.  

Укупан износ студијског путовања укључујући и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе 

уплатићу најкасније до 10.10.2018.године.   

Упознат сам да уколико до 10. октобра не измирим читав износ студијског путовања и дневнице за наставнике, стручног 

вођу пута и лекара пратиоца групе, сматраће се да је моје дете – ваш ученик, одустао од студијског путовања у том случају 

се примењују општи услови путовања. 

У Београду,____________________2018.године   

РОДИТЕЉ ________________________САГЛАСАН САМ:   ДА    НЕ 

           (заокружити) 

Потпис и бр.ЛК  

___________________________ 

Број телефона 

 

Поштовани, 

за извођење студијског путовања у наредној школској 2018/2019.години изабрана је у поступку јавне набавке понуда 

туристичке агениције „Фантаст Турист“ д.о.о., Нови Сад, по цени од 15.000,00 динара коју је могуће платити у осам 

месечних рата (март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар).  Последња рата мора да буде уплаћена до 

10.10.2018.године.  Поред наведеног износа цене студијског путовања уплаћује се и укупан износ дневнице за наставнике, 

стручног вођу пута и лекара пратиоца групе, коју ће  одредити Савет родитеља о чему ћете бити благовремено обавештени. 

Наглашавамо да се укупан износ дневнице уплаћује у целости (не на рате). Све наведено се уплаћује на рачун бр. 840-

2417760-23, са позивом на број одељења (нпр. ако је ваше дете ученик одељења 1/5 онда у позиву на број напишите 15). 

Прималац Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, Београд.  

Уколико се до 10. октобра не измири читав износ студијског путовања и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и 

лекара пратиоца групе сматраће се да је ученик одустао од студијског путовања и примениће се општи услови путовања. 

У зависности од тога да ли  сте сагласни или нисте сагласни са условима из понуде за студијско путовање за наредну 

школску годину, молимо вас да тако и попуните сагласност у прилогу (заокруживањем ДА или НЕ) и доставите одељенском 

старешини најкасније до 19.03.2018.године.  

..................................................................исећи по линији .............................................................................................................. 
 

С   А   Г   Л   А   С   Н   О   С   Т 

Ја, ________________________________________ сагласан сам са програмом, општим условима путовања, избором агенције 

„Фантаст турист“ д.о.о. Нови Сад, и ценом студијског путовања од 15.000,00 динара односно, сагласан сам да моје дете 

____________________________________ ученик-ца_______одељења, иде на  студијско путовање 2. разреда школске 

2018/19.године у периоду од 15.10.2018. до 17.10.2018.године у трајању од: 2 ноћења, 3 дана, дестинација Мађарска: Београд 

– Сент Андреја – Будимпешта (посета Српској гимназији) - Сегедин – Београд.  

Укупан износ студијског путовања укључујући и дневнице за наставнике, стручног вођу пута и лекара пратиоца групе 

уплатићу најкасније до 10.10.2018.године.   

Упознат сам да уколико до 10. октобра не измирим читав износ студијског путовања и дневнице за наставнике, стручног 

вођу пута и лекара пратиоца групе, сматраће се да је моје дете – ваш ученик, одустао од студијског путовања у том случају 

се примењују општи услови путовања. 

У Београду,____________________2018.године   

РОДИТЕЉ ________________________САГЛАСАН САМ:   ДА    НЕ 

           (заокружити) 

Потпис и бр.ЛК  

___________________________ 

Број телефона 


