На основу члана 29. ст. 2. и 3. Закона о туризму (“Службени гласник Републике Српске”,
број 45/17), у _____________________________, дана _______________, закључен је сљедећи:

УГОВОР
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ
између уговорних страна:
Туристичка агенција __________________________, Ул. _________________________, из
______________________,

заступана

_________________________________________,

по
број

овлашћеном

Лиценце/Рјешења

надлежног

лицу
органа:

________________________, ЈИБ ____________________ (у даљем тексту: Изабрани понуђач за
извођење екскурзије / Пружалац услуге) и
(назив васпитно-образовне установе)____________________, Ул.________________, из
_________________________, заступана по овлашћеном лицу ________________(у даљем тексту:
Корисник услуга)
у сљедећем садржају:
Члан 1.
(1) Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Изабраног понуђача за извођење
екскурзије / Пружаоца услуге и Корисника услуга, који се односе на организовање ђачке
екскурзије (ученика, студената) у ___________________, која ће се реализовати у периоду од
___________ до ____________, на релацији _________________________, а на основу
Обавјештења о набавци, број: ________________, објављеног на порталу јавних набавки дана
__________________ (уколико се екскурзија финансира из властитих средстава школе) или на
основу Конкурса / Јавног позива број: ___________________ (уколико се екскурзија финансира
средствима родитеља или донатора).
(2) Изабрани понуђач за извођење екскурзије / Пружалац услуге се обавезује да ће
реализовати екскурзију из става 1. овог члана према Елаборату / Плану екскурзије и Програму
екскурзије, који је одобрио Републички педагошки завод, _________________________, актом
број: ________________ .
Елаборат / План екскурзије обухвата:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(извод из усвојеног Елабората / Плана екскурзије).

Члан 2.
(1) Услуга из члана 1. овог уговора укључује организацију екскурзије и друге садржаје
предвиђене Понудом Изабраног понуђача за извођење екскурзије / Пружаоца услуге, број:
_______________________, од ___________________, која представља саставни дио овог уговора.
(2) Уговорне стране су сагласне да ће услуга из члана 1. Уговора бити извршена у складу са
Елаборатом / Планом екскурзије, Програмом екскурзије, Програмом путовања, Општим условима
путовања Изабраног понуђача за извођење екскурзије / Пружаоца услуге, те у складу с одредбама
овог уговора.
Члан 3.
Изабрани понуђач за извођење екскурзије / Пружалац услуге обавезује се да ће, непосредно
по потписивању овог уговора, доставити сваком Кориснику услуга групног путовања, појединачно
(ученик, ђак, студент), као и другим учесницима екскурзије, правилно попуњену потврду о
путовању у складу са прописима из области туризма и заштите потрошача у Републици Српској.
Члан 4.
Изабрани понуђач за извођење екскурзије / Пружалац услуге обавезан је услугу из члана 1.
овог уговора извршити савјесно, у складу са добрим пословним обичајима и на начин да при томе
буду очувани права и интереси Корисника услуге, односно свих корисника услуга групног
путовања.
Члан 5.
(1) Цијена услуге из члана 1. овог уговора износи укупно _____________ КМ, (словима:
________________________________) или појединачно по сваком Кориснику услуга групног
путовања _________ КМ (словима: ______________________________), укључујући све порезе и
додатне трошкове.
(2) Рок за плаћање цијене из става 1. овог члана је _________________________.
(3) У уговорену цијену из става 1. овог члана укључено је и _________ гратис аранжмана.
Члан 6.
Корисник услуга се обавезује да Изабраном понуђачу за извођење екскурзије / Пружаоцу
услуге на жиро рачун, број: _________________________________, отворен код банке:
___________________________, уплати уговорену цијену из члана 5. овог уговора на сљедећи
начин:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Члан 7.
Изабрани понуђач за извођење екскурзије / Пружалац услуге изјављује да је за извођење
екскурзије

из

члана

1.

овог

уговора

обезбиједио

оригиналну

банковну

гаранцију

________________________ (навести назив финансијске институције), број: ___________________
од ____________, у износу од _________________________ (словима: _______________________).
Члан 8.
(1) Уговорне стране су се усагласиле да ће крајње одредиште екскурзије бити у
_________________________, те да ће се учесници екскурзије до крајње дестинације превозити
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (навести средство, карактеристике
и категорију превоза).
(2) Изабрани понуђач за извођење екскурзије / Пружалац услуге обавезује се да превоз
Корисника услуга групног путовања организује у складу са важећим прописима из области
безбједности саобраћаја на путевима.
Члан 9.
Уговорне стране су се усагласиле да се корисници услуге групног путовања смјесте у
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (навести врсту
смјештајног објекта, локацију, категорију и садржај објекта према важећим прописима државе у
којој се објекат налази, смјештајну јединицу - соба, апартман, студио, опремљеност, ниво
удобности и друге карактеристике).
Члан 10.
Изабрани понуђач за извођење екскурзије / Пружалац услуге обавезује се да ће обезбиједити
пратиоца групе, туристичког водича или локалног представника агенције у мјесту реализације
екскурзије.
Контакт особа је ________________________ (име и презиме), број телефона: __________.
Члан 11.
Уговорне стране су се усагласиле да ће Корисник услуга сачинити Збирни извјештај са
оцјеном о реализацији Плана екскурзије и Програма екскурзије у року од 20 дана од дана
завршетка екскурзије, те да ће један примјерак тог извјештаја доставити Изабраном понуђачу за
извођење екскурзије / Пружаоцу услуге.

Члан 12.
(1) Уговорне стране су сагласне да било која од њих може одустати од уговора у
случајевима и на начин који су одређени у Закону о заштити потрошача и Закону о облигационим
односима за уговор о туристичком пакет-аранжману, односно уговора о путовању.
(2) За рјешавање о поступку и року за улагање притужби Корисника услуга и корисника
услуга групног путовања примјењују се релевантне одредбе Закона о туризму и Закона о заштити
потрошача у Републици Српској.
Члан 13.
Уговорне стране споразумно рјешавају могуће несугласице из овог уговора, а уколико то
није могуће, надлежан је суд у _____________________________________.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два).
ОРГАНИЗАТОР ЕКСКУРЗИЈЕ:

КОРИСНИК УСЛУГА:

__________________________

_____________________

Потпис и овјера (печат)

Потпис и овјера (печат)

ПРИЛОГ:
1. Списак корисника услуга групног путовања, који је овјерен од стране одговорног лица
Корисника услуга,
2. Писмена сагласност родитеља на План екскурзије, Програм екскурзије и Опште услове
путовања организатора путовања,
3. Обавјештење о јавној набавци или текст Конкурса / Јавног позива,
4. Понуда Изабраног понуђача за извођење екскурзије / Пружаоца услуге.

