
OSNOVNA ŠKOLA 
DON LOVRE KATIĆA  
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju izvanučioničke nastave (izleti, 
ekskurzije) u školskoj godini 2021./2022. 
KLASA: 602-02/22-07/1 
URBROJ:2181-290-01/01-22-5 
Solin, 29. ožujka 2022. godine 
 
 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju izvanučioničke nastave 
(izleti, ekskurzije) u školskoj godini 2021./2022. (dalje u tekstu: Povjerenstvo) za učenike 
osmih razreda, u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-
obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67/14., 81/15. i 53/21.), donijelo je 
 

ODLUKU  
 

kojom se poništava javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 
broj 1/22, KLASA: 602-02/22-07/1, URBROJ: 2181-290-01/01-22-3 od 11. ožujka 2022. 
godine, koji je objavljen na mrežnoj stranici škole 11. ožujka 2022. godine. 

Dana, 31. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Škole objavit će se novi javni 
poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave s terminom odlaska na školsku 
ekskurziju od 30. lipnja do 03. srpnja 2022. godine. 
 

Obrazloženje 
 

Dana, 11. ožujka 2022. na mrežnoj stranici Osnovne škole don Lovre Katića 
objavljen je javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske 
ekskurzije) za učenike osmih razreda. Na sastanku Povjerenstva, održanom 29. ožujka 
2022.godine,  utvrđeno je da je po objavljenom javnom pozivu zaprimljena jedna ponuda i to 
ponuda turističke agencije Plautilla d.o.o.  

Nakon razmatranja pristigle ponude, Povjerenstvo je utvrdilo da je cijena 
aranžmana u traženom terminu od 22. do 25. lipnja 2022. poprilično visoka te većina roditelja 
neće biti u mogućnosti financirati iznos troškova školske ekskurzije. Slijedom navedenog nije 
prihvaćena ponuda turističke agencije Plautilla d.o.o. 

Budući ponuda nije prihvaćena, Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku o 
poništavanju objavljenog javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 
broj 1/22, KLASA:602-02/22-07/1, URBROJ: 2181-290-01/01-22-3 od 11. ožujka 2022. 
godine. Na mrežnoj stranici Škole dana, 31. ožujka 2022. godine objavit će se novi javni 
poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave s terminom odlaska na školsku 
ekskurziju od 30. lipnja do 03. srpnja 2022. godine. 
 
                                                                                                     Predsjednica  Povjerenstva: 
 
 
                                          Ksenija Gabričević, prof., v. r.  
O tome obavijest: 
- Plautilla d.o.o.  turistička agencija 
- Mrežna stranica Škole 
- Pismohrana 

 




