
 

 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица  

Дел. број  501/1 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије 

за јавну набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-

Излет, екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

 Партија 1 (1 дан): Услуге извођења излета за ученике другог, трећег и четвртог   

разреда. Путни правац: Сикирица-Београд-Сикирица 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача 

                   "Europa  tours" доо, ул.Николе Пашића бб, 35250,Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђача: за партију 1- Услуге извођења излета за ученике другог, трећег и 

четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Београд-Сикирица 

 

Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 485  "Happy travel" доо, Бријанова 8, Крушевац,           01.07.2020. 8,55 

2. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

 



 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 1 – Услуге извођења излета за 

ученике другог, трећег и четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Београд-

Сикирица дали следеће  цене: 

 

Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Happy travel"доо Крушевац                      

(понуђач није у систему пдв-

а)  

 

2.600,00 динара 

 

2. "Europa tours"доо Параћин 2.082,50 динара 2.499,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

            Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 

 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица 

Дел. број  501/2 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије 

за јавну набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-

Излет, екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 

 

 

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

 Партија 2 (1 дан): Услуге извођења излета за ученике петог, шестог, седмог и осмог 

разреда, путни правац: Сикирица-Смедерево-Виминацијум-Пожаревац-

Сикирица.као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача "Europa  tours" доо, 

Николе Пашића бб, 35250 Параћин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђачаза партију 2- Услуге извођења излета за ученике петог, шестог, 

седмог и осмог разреда, путни правац: Сикирица-Смедерево-Виминацијум-

Пожаревац-Сикирица. 

 

Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 485  "Happy travel" доо, Бријанова 8, Крушевац,           01.07.2020. 8,55 

2. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 2 – Услуге извођења излета за 

ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда, путни правац: Сикирица-Смедерево-

Виминацијум-Пожаревац-Сикирица дали следеће  цене: 

 

Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Happy travel"доо Крушевац                      

(понуђач није у систему пдв-

а)  

 

2.500,00 динара 

 

2. "Europa tours"доо Параћин 2.081,67 динара 2.498,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

            Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица 

Дел. број  501/3 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије 

за јавну набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-

Излет, екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

 Партија 3 (1 дан): Услуге извођења екскурзије за ученике првог и другог разреда 

Путни правац: Сикирица-Свилајнац-Сикирица као најповољнија понуда изабрана је  

понуда  понуђача             "Europa tours" доо, Николе Пашића бб, Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђача за партију 3- Услуге извођења екскурзије за ученике првог и 

другог разреда, путни правац: Сикирица-Свилајнац-Сикирица, дали следеће цене: 

 

Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 485  "Happy travel" доо, Бријанова 8, Крушевац,           01.07.2020. 8,55 

2. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 3 – Услуге извођења екскурзије за 

ученике првог и другог разреда путни правац: Сикирица-Свилајнац-Сикирица дали 

следеће  цене: 



 

 

 

 

 

Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Happy travel"доо Крушевац                      

(понуђач није у систему пдв-

а)  

 

1.800,00 динара 

 

2. "Europa tours"доо Параћин 1.490,83 динара 1.789,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

            Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица 

Дел. број  501/4 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије за јавну 

набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

 Партија 4 (1 дан): Услуге извођења екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда 

Путни правац: Сикирица-Аранђеловац-Сикирица као најповољнија понуда изабрана 

је понуда понуђача  

                      "Europa  tours" доо, Николе Пашића бб, 35250 Параћин 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђача за партију 4- Услуге извођења екскурзије за ученике трећег и 

четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Аранђеловац-Сикирица 

 

 

Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 485  "Happy travel" доо, Бријанова 8, Крушевац,           01.07.2020. 8,55 

2. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 4 – Услуге извођења екскурзије за ученике 

трећег и четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Аранђеловац-Сикирица дали 

следеће  цене: 

 

Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Happy travel"доо Крушевац                      

(понуђач није у систему пдв-

а)  

 

2.150,00 динара 

 

2. "Europa tours"доо Параћин 1.783,33 динара 2.140,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

                                                                                                          Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица 

Дел. број  501/5 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије 

за јавну набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-

Излет, екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

 Партија 5 (1 дан): Услуге извођења екскурзије за ученике петог и шестог разреда 

путни правац: Сикирица-Бор-Феликс Ромулијана-Зајечар-Сикирица, 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача  

                      "Europa  tours" доо, Николе Пашића бб, 35250 Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђача за партију 5- Услуге извођења екскурзије за ученике петог и 

шестог разреда, путни правац: Сикирица-Бор-Феликс Ромулијана-Зајечар-

Сикирица 

Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 485  "Happy travel" доо, Бријанова 8, Крушевац,           01.07.2020. 8,55 

2. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 5 – Услуге извођења екскурзије за ученике 

петог и шестог разреда, путни правац: Сикирица-Бор-Феликс Ромулијана-Зајечар-

Сикирица дали следеће  цене: 

 

 



Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Happy travel"доо Крушевац                      

(понуђач није у систему пдв-

а)  

 

2.150,00 динара 

 

2. "Europa tours"доо Параћин 1.783,33 динара 2.140,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

                                                                                                           Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед 

 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица 

Дел. број  501/6 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије 

за јавну набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-

Излет, екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

 Партија 6 (1 дан): Услуге извођења екскурзије за ученике седмог и осмог разреда, 

 путни правац: Сикирица-Ваљево-Бранковина-Сикирица 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача 

                        "Europa  tours"доо , Николе Пашића бб, 35250 Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђача за партију 6- Услуге извођења екскурзије за ученике седмог и 

осмог разреда, путни правац: Сикирица-Ваљево-Бранковина-Сикирица 

 



 

 

 Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 485  "Happy travel" доо, Бријанова 8, Крушевац,           01.07.2020. 8,55 

2. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 6 – Услуге извођења екскурзије за ученике 

седмог и осмог разреда, путни правац: Сикирица-Ваљево-Бранковина-Сикирица 

дали следеће  цене: 

 

Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Happy travel"доо Крушевац                      

(понуђач није у систему пдв-

а)  

 

2.500,00 динара 

 

2. "Europa tours"доо Параћин 2.075,00 динара 2.490,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

                                                                                                Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 

 

 

 

 

Основна школа  

''Бранко Крсманоивић" 

Сикирица 

Дел. број  501/7 

Датум: 06.07.2020.год. 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда од стране Комисије 

за јавну набавку, 3/2020 јавна набавка мале вредности услуга организације путовања-

Излет, екскурзије и настава у природи, дел. бр.496/1 од 02.07.2020. године а на основу 

критеријума најнижа понуђена цена, директор  ОШ ''Бранко Крсмановић"у Сикирици дана 

06.07.2020. године доноси  

 



 

 

 

 

О Д Л У К У  О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

за јавну  набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  - ЈНМВ бр.03/2020 

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, 

екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину , 

Партија 7 (7 дана): Услуге извођења наставе у природи за ученике првог, другог, 

трећег и четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Врњачка Бања-Сикирица 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача 

                     "Europa  tours" доо, Николе Пашића бб, 35250 Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком директора бр. 451 од 23.06.2020.год. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности услуга организације путовања- Излет, екскурзије и настава у природи за 

школску 2020/2021.годину   

 Благовремено, тј. до 02.07.2020.год. до 10,00 часова достављене  су понуде 

следећих  понуђача за партију 7: Услуге извођења наставе у природи за ученике 

првог, другог, трећег и четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Врњачка Бања-

Сикирица 

 

Р.бр.   Назив понуђача    Датум и време  

1. дел.бр. 490  "Europa tours"доо, Николе Пашића бб, Параћин   02.07.2020. 9,30 

 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 

02.07.2020.год. у 10,30 часова и саставила извештај о стручној оцени понуда у коме је 

констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга организације путовања-Излет, екскурзије и 

настава у природи за школску 2020/2021.годину  , обликована по партијама. 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' . 

Понуђачи су  у својим понудама за  партију 7: Услуге извођења наставе у природи за 

ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда, путни правац: Сикирица-Врњачка 

Бања-Сикирица  дали следеће  цене: 

 

Р.бр. Понуђач Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. "Europa tours"доо Параћин 17.075,00 динара 20.490,00 динара 

 

            

На основу напред наведеног директор је донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је пет  дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

                                                                                                Директор, 

                                                                                        Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 


