
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR 
 
POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 9 
 
BJELOVAR 
 
                                                                     ZAPISNIK 
 
sa sastanka Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu 
Povjerenstvo) za školsku ekskurziju 2.a., 2.b., 2.c. i 2.d održanog 17. veljače 2023. g. u 19 sati u 
prostoru Škole. 
 
PRISUTNI: 
 
Razrednici: Saša Aušperger, Biljana Ilkoski, Sanela Galiat, Danijela Feliks 
 
Roditelji: Sanja Vinković Krnjol, Sandra Mišetić, Ivana Katalenić 
 
Učenici: Ivan Ćurić, Maja Đurđević, Mihael Horvatinović, Lorena Katalenić 
 
Ravnatelj: Vladimir Štefanec 
 
 
ODSUTNI: Sanja Rastović (roditelj) 
 
Dnevni red: 
 
1. Imenovanje predsjednika Povjerenstva 
 
2. Javni poziv 
 
3. Otvaranje ponuda pristiglih na javni poziv i odabir ponuda 
 
AD1) Za predsjednicu Povjerenstva imenovana je Biljana Ilkoski. 
 
AD2) Predsjednica izvještava prisutne da je objavljen javni poziv broj 4 za organizaciju višednevne 
izvanučioničke nastave 2.a., 2.b., 2.c. i 2. razreda u Slavoniju u periodu od 8. do 22. svibnja 2023. 
g. te da je rok za dostavu ponuda na temelju javnog poziva bio 14. veljače 2023. g. Predsjednica je 
obavijestila prisutne da su odsutni članovi javili telefonski da nisu u mogućnosti nazočiti sastanku. 
 
AD3) Na temelju javnog poziva broj 4, na adresu Škole pristigla je jedna ponuda agencije 
Čazmatrans. 
 
Ponuda je otvorena i pročitana članovima Povjerenstva. Sadržaj ponude nalazi se kao privitak ovog 
zapisnika te je njegov sastavni dio. 
 
Nakon čitanja sadržaja ponude, članovi Povjerenstva složili su se da je pristigla ponuda dobra i 
bogata sadržajima koji će učenicima biti zanimljivi te uključuje i bogatu večeru i ručak što je 
predsjednica Povjerenstva istaknula kao izuzetno bino jer učenici neće jesti isključivo suhu hranu i 
sendviče nego imati mogućnost pojesti dva kvalitetna kuhana obroka.  
Punuda je jednoglasno prihvaćena. Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih 
odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14., NN 81/15.) Povjerenstvo će na naslovnoj 



internetskoj stranici škole objaviti odabranu ponudu te davatelju usluge najkasnije tri dana nakon 
izvršenog izbora dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku. 
 
Točkom 3. dnevnog reda završen je sastanak Povjerenstva u 20.00 sati. 
 
U Bjelovaru, 17. veljače 2023. 
 
ZAPISNIČARKA                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
 
SANELA GALIAT                                                               BILJANA ILKOSKI 


