
 

 
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

 

 ДНЕВНИ ЛИСТ ''ДАНАС'' 

Маркетинг 

Факс 344-1186 

 

 

ПРЕДМЕТ: објављивање конкурса 

 

 

 У прилогу достављамо текст конкурса  РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА ЗА 

ДЕЦУ - КОРИСНИКЕ УСЛУГА П.У. „11. АПРИЛ“ НОВИ БЕОГРАД.  

 
Молимо вас да конкурс објавите. 

Предшколска установа ,,11 април" 

Народних Хероја 12а, Нови Београд     

MATИЧНИ БРОЈ : 07079460 

ПИБ: 101670061 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891 

   

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Прилог: текст конкурса 

                                                                                        Mирјана Секулић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предшколска установа „11. април„ Нови Београд из Београда, Народних 

хероја 12 а, оглашава 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЈК 4/15   

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ИЗЛЕТА ЗА ДЕЦУ  

 

Излет се  организује  за децу узраста од  4 до 6,5 година на следећим 

дестинацијама: 

 

      1 .ИЗЛЕТ 

           

1.1 Дестинација: Делиблатска пешчара - фарма Стари Тамиш 

1.2 Дестинација: Аранђеловац - етно село Бабина река 

1.3 Дестинација: Опленац - етно село Бабина река 

            

Садржај: према конкурсној документацији. 

Време реализације  излета : октобар 2015. Год. 

Планирани број деце око 400. Коначан број деце утврдиће се на основу 

добијања сагласности  родитеља 

   

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се  доказује 

испуњеност услова су ближе одређени Конкурсном документацијом које 

заинтересовани  могу преузети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 

у просторијама Установе у Београду, Народних хероја 12 а, од 9,00 до 15,30 

часова.  

Уз понуду заинтересовани понуђач је дужан да приложи Програм путовања као 

и доказе о искуству у раду са децом предшколског узраста. 

Понуде се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса , 

лично или препоручено поштом у затвореној коверти са назнаком: ''За конкурс 

за реализацију излета за децу дестинација (навести дестинацију) - не отварати'' 

на адресу П.У. „11. април„ Нови Београд, Београд, Народних хероја 12 а.  

На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача бр. телефона и адреса 

електронске поште. 

Благовременим ће се сматрати све  понуде које стигну на адресу Установе 

најкасније последњег дана наведеног рока до 15,00  часова. 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 

Комисија Установе ће у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели 

уговора писмено обавестити све учеснике јавног конкурса.   

Сва додатна обавештења могу се добити сваког радног дана  на тел./факс број : 

011/2603-042 или на e-mail: javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs 


