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Датум, 20.05.2014.године 
 
ПРЕДМЕТ: Извјештај са стручне матурске екскурзије ученика Пољопривредне школе Бања 
Лука, 
 
 
 Екскурзија ученика Пољопривредне школе, организована је у складу са Планом и 
програмом школе у времену од 9. до 16.маја 2014.године и у  складу са  чланом 16. 
Правилника о извођењу екскурзија и излета ( „ Службени гласник Републике Српске“ број 
19/10 и 82/11 ). 

Превоз, боравак на изабраним дестинацијама, смјештај и боравак у  хотелу,  
непрестано присуство цертификованог туристичког водича организовала је  изабрана 
туристичка агенција „ Стар травел“ из Бања Луке. 

Дана, 9.маја 2014.године у 16.00 часова 87 ученика, 5 професора, директор школе, 
доктор и вођа пута који је изабран испред агенције кренуло је на пут са два туристичка 
аутобуса. Са ученицима и професорима из Пољопривредне школе је ишло 14 ученика и 2 
професора из средњошколског центра "Гаудеамус" из Бањалуке. Током самог пута као и 
на граничним прелазима није забиљежен ни један инцидент тако да смо на одредиште ( 
Пефкохори, Касандра, Грчка ) стигли наредног дана око 14.00 часова. 

Смјештај у хотелу извршен према ранијем распореду на који сами ученици нису 
имали примједбе. 

Ученици и њихови наставници, са два туристичка водича током боравка у Грчкој 
реализовали су више посјета културно-историјским споменицима и то : 

- посјету манстирском насељу „ Метеори“, калуђерској заједници и обилазак 
комплекса; 

- посјету радионици и присуствовање  демонтрацији ручне израде икона по 
изворној  технологији; 

- посјету цркви Св. Петке и упознавање са културном традицијом, предањем и 
вјеровањем у љековитост моћи извора свете воде 

- посјету Солуну и  упознавање са историјом града Солуна и разгледање 
знаменитости,  

- обилазак Базилике Св. Димитрија- најпознатија црква у граду Св. Димитрије - 
светац, уједно и заштитник града, цркве Св. Ђорђа, најважније цркве у граду која је  
изграђена на гробу староримског цара Галерија 

- обилазак градског  шеталишта поред мора, дуж Никис авеније као и  
- Меморијални комплекс Зејтинлик. 

Вријеме које није планирано за обилазак знаменитости ученици су са својим 
наставницима проводили на предивним плажама и вечерњим изласцима у кафиће и 
клубове.Током планираних обилазака знаменитости као и у вријеме које су ученици 
проводили  у хотелу, на плажама и кафићима  није забиљежен нити један инцидент. 



За вријеме боравка у хотелу је начињена мања материјална штета (оштећени 
држач за пешкир, држач за фен и лампа) чија је укупна вриједност износила 35 еура, па је 
управа хотела наплатила штету од положеног депозита ученика у чијим собама су нађена 
наведена оштећења. Свим осталим ученицима је враћен укупан износ положеног 
депозита (30 еура по ученику). 

Дана, 15. маја 2014. године у 12.30 часова кренули смо ка Бања Луци, а током пута 
на неколико мјеста прављене су паузе и одмор. Према предвиђеном плану, ученици и 
професори су требали имати дужу паузу за вечеру у мотелу "Предејане", али због 
нестанка струје у поменутом мотелу, вечера је служена у мотелу "Џеп". 

Дана, 16.маја, у пријеподневним часовима (7.00 часова), стигли смо у Бања Луку 
гдје су ученике дочекали њихови родитељи. 

На крају, сматрамо да је неопходно потребно навести да је изабрана туристичка 
агенција испунила  све одредбе из Плана и програма екскурзије као и очекивања ученика 
и наставника и да је овогодишња матурска екскурзија  испунила све задатке које су били 
постављени. 
 
 
ИЗВЈЕШТАЈ САЧИНИЛИ                         
                                                                                                                
1. Еди Ханеш, директор 

 
2. Тамара Ђумић, вођа пута 

 
3. Весна Ђукић, професор 

 
4. Јадранка Симић Лаловић, професор 

 
5. Бранислав Савановић, професор 

 
6. Александар Мићић, професор 

 
 


