
KLASA: 602-02/18-02/1 

URBROJ:2115-10/07-18-5 

U Pogajvima Podravskim, 14. veljače 2018.g.  

 

 

             Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provedbu javnog poziva 

                                        i izbor najpovoljnije ponude 7. i 8. razreda 

Poziv broj 2. 

 

 

Datum i vrijeme: 14.veljače 2018. godine  ,  13.00 – 14.00 sati 

Sastanku su nazočili : 

1. ravnateljica Dubravka Stanić 

2. razrednice 7.a,8.a,8.b razreda: Sanja Kopić-Korov, Sanja Birović i Ivana Grmoja 

3. predstavnici učenika 7.a,8.a i 8.b razreda: Hana Petrović,Marija Veber i Iva Bočkinac 

4. članovi Vijeća roditelja 7.a,8.b razreda : Zdenka Petrović i Božica Ivanišić 

Dnevni red: 

        1. Promjena nadnevka na javnom pozivu u svezi održanog sastanka Povjerenstva 

        2. Otvaranje pristiglih ponuda i donošenje odluke o izboru 

        3. Razno 

Ad.1.  Predsjednica Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude  

           Sanja Birović  obavijestila je nazočne kako s promjenom nadnevka u javnom pozivu  

           u svezi sastanka Povjerenstva s 9. veljače na 14.veljače 2018.godine.   

Ad 2.  Pristigle ponude: 

1. a) BROD-TOURS 
HOTEL TOPLICE,KRAPINSKE TOPLICE,4 dana =1230,00 kn 
b) BROD-TOURS 
HOTEL MATIJA GUBEC;STUBIČKE TOPLICE,4 dana =1100,00kn 

2. ARRIVA 
HRVATSKO ZAGORJE 
a)STUBIČKE TOPLICE, 3 dana =840,00kn 
b)KRAPINSKE TOPLICE,3 dana=950,00kn 
c)TERME JEZERČICA ,3 dana = 1040,00kn 
Predsjednica Sanja Birović detaljno je Povjerenstvu pročitala obje ponude 
i cijeli plan puta. Jednoglasnom odlukom Povjerenstvo je odlučilo poništiti 
prethodni javni poziv zbog visoke cijene u 1. ponudi, dok 2. ponudu nisu bili 



u mogućnosti prihvatiti jer nije odgovarala zahtjevima javnog poziva. 
Odlučeno je da se objavi novi javni poziv uz neke izmjene. 
 

            

Ad.3 Razno. Za datum objave novog  javnog poziva dogovoren je 15.veljače 2018. godine 

sa zadnjim danom dostave ponuda 27.veljače 2018. godine. 

Za datum i vrijeme otvaranja ponuda dogovoren je 6. ožujka 2018.godine. 

Ispunjavanje novog obrasca za organizaciju višednevne ekskurzije 7. i 8. razreda. 

U novom obrascu promijenjeno je trajanje ekskurzije sa 4 dana na 3 dana radi 

pojeftinjenja troškova ekskurzije na zahtjev članova Povjerenstva. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Zapisnik sastavila: 

                                                                                   Sanja Kopić-Korov, razrednica 7.a razreda 

 

             

            

 

 


