
ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ ПРИ ЈДГ “8 МАРТ “ – НА ОПШТИНА КИСЕЛА 
ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕН ОГЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020  ЗА :  

1. За Активност по странски јазик (англиски) за интересите и потребите на деца од 3 до 6 годишна 
возраст се избра понудувачот : Јазичен едукативен центар КЈАРА ДОНА Скопје,  
лоцирано на ул.Даме Груев бр. 16 Скопје  

Опис на корисник на услуга  Цена  
деца на вработени во градинката (мајка или татко на детето)  / 
1 дете цена на чинење на услуга  260,00 
 2 (второ) дете од исто семејство 221,00 
 работен материјал 555,00 

  

2. За Активност по физичко воспитание се избра понудувачот: ДСАПУ ОЛИМПИАС ДООЕЛ 
Скопје лоцирано на Јуриј Гагарин 6 бр.16/35;  

Опис на корисник на услуга  Цена  
деца на вработени во градинката (мајка или татко на детето)  / 
1 дете цена на чинење на услуга  400,00 
 2 (второ) дете од исто семејство 300,00 

 

3. За Активност по балет се избра понудувачот : ДСАПУ ОЛИМПИАС ДООЕЛ Скопје лоцирано 
на Јуриј Гагарин 6 бр.16/35;  

Опис на корисник на услуга  Цена  
деца на вработени во градинката (мајка или татко на детето)  / 
1 дете цена на чинење на услуга  400,00 
 2 (второ) дете од исто семејство 300,00 

 

4. За услугата - организирање на фотографирање и снимање на настани во установата и надвор 
од неа во текот на учебната 2018/2019, се избра понудувачот: СИТИ ФОТО Продукција Скопје 
лоцирана на бул. Јане Сандански кат 1 лок 63 Скопје  

Опис на услуга  Цена за деца на вработени 
во градинката (мајка или татко)  

Цена за 1 (прво) дете  Цена за 2 (второ) дете 
од исто семејство  

портрет пластифициран А4   / 140,00 70,00 
единечна фотографија А4 ф. / 120,00 60,00 
единечна со дим.15 х 81 см / 70,00 35,00 
групна А4 формат  / 120,00 60,00 
групна со дим. 15х21 см  / 70,00 35,00 
ЦД со 50 фотографии  / 50,00 25,00 
ДВД во времетраење не 
подолго од 90 минути  

/ 50,00 25,00 

 

5. За услугата - осигурување на деца од предучилишна возраст ( деца од дел јасли и дел 
градинка) се избра понудувачот:  ВИНЕР Иншуренс Груп АД Скопје, лоциран на бул. Борис 
Трајковски бр.62 со варијанта 2 за износ од 100,00 денари, со осигурани суми –трошоци за 
лекување – 14.000,00 ден.,  смрт од незгода-  80.000,00 ден.  и траен инавлдитет 160.000,00 ден. 

6.За услугата презентирање на театарски претстави се избра понудувачот : Група Триангл  со 
цена на чинење од 60,00 ден. 

 

Претседател на Совет на Родители  

Миљан Николоски с.р. 

 


