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Na Sjednici Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za 
izlet učenika 6.a. razreda u Čazmu, održanoj 06.11.2014. godine u 13

 
1. Alibi iz Umaga 
2. Event-s iz Pule 
3. Via iz Rijeke 
4. Avioni d.o.o. iz Pazina 

 

Povjerenstvo je tajnim glasovanjem odabralo turističku agenciju Event/s iz Pule.

EVENT.-S. d.o.o. 
Kaštanjer 64, 52100 Pula 
www.events.hr  
tel: +385/52/540-010      
faks: + 385/52/553-738 
gsm: +385/91/400-84-89 

 
 

Ugovori se sklapaju između roditelja i agencije
 

Jedan primjerak se dostavlja
podatke u Ugovoru ispunjavaju roditelji koji također i vlastoručnim potpisom dokazuju vjerodostojnost 
podataka kao i obavezu plaćanja po dogovorenim uvjetima naznačenim u Ugovoru. I ovaj se Ugovor u 2 
primjerka daje svakom roditelju te tako 1 primj
putovanja). Svi podaci u Ugovoru moraju biti ispunjeni, te agencija mora imati sve Ugovore kod sebe 
najkasnije do 30.11.2014. 
 

Cijena izleta u iznosu od 695,00 kn 
 
Ritam plaćanja: 
 
- 1. rata, iznos 235,00 kn, dospijeće plaćanja 15.11.2014.
- 2. rata, iznos 230,00 kn, dospijeće plaćanja 09.12.2014. (kako bi dvije rate bile uplaćene prije izleta)
- 3. rata, iznos 230,00 kn, dospijeće plaćanja 15.01.2015
 
Ravnatelj: Esad Mujaković, dipl.ing 
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Na Sjednici Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za 
izlet učenika 6.a. razreda u Čazmu, održanoj 06.11.2014. godine u 13

ponude turističkih agencija: 

Povjerenstvo je tajnim glasovanjem odabralo turističku agenciju Event/s iz Pule.
 

Ugovori se sklapaju između roditelja i agencije

Jedan primjerak se dostavlja voditelju putovanja – razrednici Marijani Pavičić Nenadović
ispunjavaju roditelji koji također i vlastoručnim potpisom dokazuju vjerodostojnost 

podataka kao i obavezu plaćanja po dogovorenim uvjetima naznačenim u Ugovoru. I ovaj se Ugovor u 2 
primjerka daje svakom roditelju te tako 1 primjerak zadržava roditelj, a 1 agencija (preuzima ga od voditelja 

. Svi podaci u Ugovoru moraju biti ispunjeni, te agencija mora imati sve Ugovore kod sebe 

ijena izleta u iznosu od 695,00 kn podijeljena je u 3 rate kako bi se roditeljima olakšalo

1. rata, iznos 235,00 kn, dospijeće plaćanja 15.11.2014. 
2. rata, iznos 230,00 kn, dospijeće plaćanja 09.12.2014. (kako bi dvije rate bile uplaćene prije izleta)

će plaćanja 15.01.2015. 

 

Republika Hrvatska Županija Istarska Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar 

046   MB:3061787    
vrsar.skole.hr/ 

 

Na Sjednici Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za 
izlet učenika 6.a. razreda u Čazmu, održanoj 06.11.2014. godine u 1315 sati od 4 

Povjerenstvo je tajnim glasovanjem odabralo turističku agenciju Event/s iz Pule. 

Ugovori se sklapaju između roditelja i agencije 

razrednici Marijani Pavičić Nenadović. Potrebne 
ispunjavaju roditelji koji također i vlastoručnim potpisom dokazuju vjerodostojnost 

podataka kao i obavezu plaćanja po dogovorenim uvjetima naznačenim u Ugovoru. I ovaj se Ugovor u 2 
(preuzima ga od voditelja 

. Svi podaci u Ugovoru moraju biti ispunjeni, te agencija mora imati sve Ugovore kod sebe 

se roditeljima olakšalo plaćanje.  

2. rata, iznos 230,00 kn, dospijeće plaćanja 09.12.2014. (kako bi dvije rate bile uplaćene prije izleta) 


