УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
Зaкључен дана , 05.децембра 2016.године у Бањалуци између: ЈУ ОШ ,,ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ,, Трн ,коју
заступа директор, Радослав Савановић, као наручиоца извођења екскурзије ( у даљем тексту: Школа), с једне и ,,
УНИС/ТУРС,, д.о.о. Бањалука,ЈИБ:4401016320004, кога заступа директор, Зоран Прерадовић као извршилац
услуга по конкурентском захтјеву за извођење екскурзије(у даљем тексту :Агенција), с друге стране.
Уговорне стране су се споразумјеле о сљедећем:
Члан 1.
Агенција се обавезује да изврши наведене услуге за ђачку екскурзију у Црну Гору (према Програму) за ученике и
наставнике (разредници, дирктор или стручни сарадник и професор физичког васпитања) Школе, који се налазе у
њиховој пратњи у периоду од 06. до 10.јуна 2017.године (условно),са поласком у 500 часова испред школе а
повратком у 2200 час испред Школе.
Организовање се врши према Плану и програму извођења екскурзије ученика осмог разреда ,Правилнику о
извођењу излета,екскурзија и школе у природи (у даљем тексту: Pравилник), Мишљењу Агенције за јавне набавке
у БиХ и овим Уговором.
Маршрута:ТРН-ЈАЈЦЕ-ЈАБЛАНИЦА-МОСТАР-ТВРДОШ-ТРЕБИЊЕ-ДРЖАВНА ГРАНИЦА-ХЕРЦЕГ НОВИБУДВА-ЛЕПЕТАНЕ-ПРЕБИЛОВЦИ-ТРЕБИЊЕ -ТРН.
Члан 2.
Агенција ће обезбиједити:
а) превоз одговарајућим туристичким аутобусима,сходно члану 19.Правилника о извођењу излета,екскурзија и
школе у природи(СЛ.гл.РС,бр.67/09) и члану 18.Закона о туризму РС ("Службени гласник РС", број 45/05.) и
Закона о превозу у друмском саобраћају РС ("Службени гласник РС", број 62/06. и 31/11.).
Аутобуси морају имати документацију о техничком прегледу не старију од 72 часова у односу на вријеме
отпочињања превоза.
Аутобуси морају бити високо туристички и имати исправне клима уређаје.
Увид у техничку исправност и опремљеност аутобуса и возача извршиће радници ПС Лакташи и директор
школе,прије поласка ученика.
б) 4 пуна пансиона у Хотелу ,,Словенска Плажа,, у Будви
(Пансион почиње 06.јуна 2017. године са вечером,а завршава се 10.јуна.2017 . године , са ручком – лунч
пакет и додатним ручком у Требињу.
в) обиласке према Програму уз стручна објашњења кустоса,
г) пратиоца групе из Агенције,
д) боравишну таксу и осигурање ученика и наставника,
е) пратњу доктора за вријеме екскурзије,
ж) улазнице по Програму(Поморски музеј у Котору, Двор краља Николе, Биљарда, Цитадела у Херцег Новом,
Римски мозаици у Рисну)
з) гратис и дневнице за разреднике-пратиоце.
Члан 3.
Агенција је дужна, до краја фебруара 2017.године, доставити Школи на увид следеђу документацију и доказе:
а) резервацију хотела,
б) уговор о пословно техничкој сарадњи са превозником или доказе о посједовању властитих аутобуса који
испуњавају предвиђене стандарде.
Члан 4.
Школа уговара екскурзију за најмање 80% ученика осмог разреда, 108 ученика и више,укупан могућ број је 135
ученика и 5 наставника (разредника – пратиоца),директор и професор физичког васпитања.

Члан 5.
5. Цијена по учеснику екскурзије износи: 399,00 КМ (са ПДВ-ом), најмања укупна цијена је 108x399,00=43.092(са
ПДВ-ом). Цијена уговора је фиксна и не може се мијењати.
Агенција на 20 ученика сноси трошкове екскурзије за 1 наставника школе.
Агенција на укупан број пријављених ученика сноси трошкове екскурзије за једног ученика.
Новац се уплаћује на жиро-рачун Агенције број 555-007-00211062-93 НОВА БАНКА, појединачно за сваког
ученика.
Члан 6.
Износ за екскурзију уплаћује се у ратама, почев од потписивања Уговора о извођењу екскурзијем с тим да задња
рата треба бити уплаћена 7 дана прије поласка на екскурзију (фебруар -прва рата, март - друга рата, април трећча рата и 25.мај – 4 рата).
Члан 7.
Ако Агенција не изврши све обавезе предвиђене Уговором, за неизвршено, новац се враћа родитељима ученика –
учесника екскурзије.
Члан 8.
Све евентуалне штете настале у и на аутобусу у току извођења екскурзије , а које су проузроковали путници,
сносе родитељи ученика.
Члан 9.
У случају спора по овом уговору надлежан је Основни суд у Бањалуци.
Члан 10.
За све што није посебно прецизирано овим Уговором примјењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Овај уговор сачињен је у шест истовјетних примјерака од којих по три за сваку уговорну страну.

За агенцију:

__________________________
/Зоран Прерадовић, директор/

За школу:

____________________________
/Радослав Савановић, директор/

