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Zadar, 4. veljače 2016.
Na temelju članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, br. 67/14. i 81/15.), Povjerenstvo za provedbu
javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju
učenika trećih razreda Tehničke škole za školsku godinu 2015./2016. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
na 2. sastanku održanom 4. veljače 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se odluka o odabiru ponuda potencijalnih davatelja usluga za organizaciju višednevne
izvanučioničke nastave – školske ekskurzije (u daljnjem tekstu: školska ekskurzija) učenika
trećih (3. A, B, C, D i E) razreda Tehničke škole za školsku godinu 2015./2016.(Broj poziva:
1/2016.) i to:
1. ADRIATICUM TRAVEL d.o.o
Trg kneza Višeslava 8, 23000 Zadar
2. DESTINATIONS F-TOURS d.o.o
Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split
3. SPERANZA d.o.o turistička agencija
Trakošćanska 30, 10000 Zagreb
4. VIP TRAVEL.hr Jerome d.o.o. putnička agencija
Trg hrvatske bratske zajednice 8, 21000 Split
2. Ponude navedene u točki 1. ove odluke bit će predstavljene roditeljima na roditeljskim
sastancima (istovremeno) koji će se održati 15. veljače 2016. godine u 18,00 sati u zbornici
Tehničke škole, kada će se odabrati ponuda prema kojoj će se organizirati školska ekskurzija.
3.

Razrednik svakog razrednog odjela (3. A, B, C, D i E) obvezan je organizirati roditeljski sastanak
s roditeljima učenika za koje se organizira školska ekskurzija.

4. Odabrani potencijalni davatelji usluga, iz točke 1. ove odluke, mogu predstaviti svoje ponude,
sukladno odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih
aktivnosti izvan škole, na roditeljskim sastancima iz točke 2. ove odluke.
5. Vrijeme trajanja pojedinog predstavljanja ponude potencijalnog davatelja usluge na
roditeljskim sastancima je 10 minuta.
6. Ova odluka s popisom odabranih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Tehničke škole,
a pisani poziv odabranim potencijalnim davateljima usluga, za predstavljanje ponude na
roditeljskim sastancima, dostavit će se najkasnije tri dana nakon izvršenog izbora.

Predsjednica Povjerenstva:
Nataša Kolanović, prof.
Dostaviti:
1. Internetska stranica Škole
2. Oglasna ploča
3. Pismohrana - ovdje

