
 
Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор 

Број: 222/2023 

Датум: 07.03.2023.године. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  ИЗВОЂЕЊА 

МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО 

ПЕТРОВИЋ“ У  СОМБОРУ,  ЈН број 6/2023 

 

 

 

Закључен дана ___________ између: 

 

1. НАРУЧИОЦА: Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору, Доситеја Обрадовића 2, 

ПИБ:101837740, Матични број:08162735, Број рачуна: 840-0000001129660-37  

код Управе за трезор, Телефон: 025/ 417 233, кога заступа директор школе Душан 

Мишковић  (у даљем тексту: Наручилац - Школа) 

и 

2. __________________________________________________, са седиштем у 

_______________ _________________, Улица и број 

________________________________,  ПИБ____________, Матични број: 

__________________, Број рачуна: _______________________________ Назив 

банке: ___________________________________, Телефон:__________________, 

Телефакс:_______________, лиценца за организовање туристичких путовања 

број ____________   од ___________ године, потврда о чланству у YUTA, коју 

заступа  ____________________, директор туристичке агенције (у даљем тексту: 

Агенција-Понуђач) 

 

Основ уговора: 

     Број и датум одлуке о додели уговора:___________________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од__________________________________ 

 



 

Члан 1. 

           Предмет  Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна 

поводом реализације екскурзије ученика четвртог разреда Гимназије„Вељко Петровић“ 

у Сомбору према Плану и Програму путовања Праг-Дрезден-Беч пет дана.  

 Полазак је 26.09.2023. године у 05.00 часова, а повратак у Сомбор је 30.09.2023. 

године до 22.00 часа. Трајање екскурзије је пет (5) дана, односно четири (4) ноћења са 

полупансионом (доручак-континентални, шведски сто, класична вечера). 

 

Члан 2. 

           Саставни део Уговора чине конкурсна документација за јавну набавку бр. 6/2023; 

прихваћена понуда изабраног понуђача - Агенције бр. __________ од ________________ 

и писане сагласности родитеља ученика. 

  Саставни део овог Уговора чине и општи услови путовања, осим у делу који се 

односи на отказ уговора од стране путника, кад ће се непосредно применити члан 6. овог 

Уговора.       

Цена 

 

Члан 3. 

   Наручилац - Школа обавезује се да Агенцији - Понуђачу на рачун број 

_______________________________________ код банке 

_____________________________  уплати цену екскурзије у динарима.     

    Јединична цена екскурзије је фиксна и по ученику износи _____________ динара 

без ПДВ-а односно _______________ динара са ПДВ-ом. 

   Укупан број плативих ученика који путују на екскурзију је _______.  

   Укупан број ученика који путују на екскурзију гратис је _______.  

   Укупна цена екскурзије добија се множењем јединичне цене из става 2. овог члана 

уговора са бројем плативих ученика  из става 3. овог члана.   

    Агенција прихвата да је Наручилац ослобођен свих накнадних издатака за 

извођење екскурзије.  

Члан 4. 

Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може да дозволи промену 

укупне цене екскурзије из следећих објективних разлога: уколико дође до промене броја 

плативих ученика који путују на екскурзију у односу на број ученика утврђен чланом 3. 

став 3. овог Уговора.  

Промена броја плативих ученика који путују на екскурзију може да наступи из 

оправданих разлога: болест, престанак својства ученика школе, пресељење и сл.  

У том случају закључиће се анекс уговора о јавној набавци. 

Члан 5. 

Наручилац ће закључити уговор ако обезбеди минимум 90 ученика који путују 

на екскурзију, у складу са Правилником о организацији и остваривању екскурзије у 

средњој школи. 



Наручилац ће Изјавом и Списком у прилогу изјаве доставити изабраној агенцији 

тачан број ђака који путују на екскурзију, најраније 30 односно најкасније 10 дана пре 

поласка на екскурзију.  

За ученике који након достављања списка одустану од екскурзије, због 

оправданих разлога који онемогућавају путовање (уз лекарску потврду) Агенција -

Понуђач има обавезу да изврши повраћај уплаћених финансијских средстава и нема 

право потраживања уплате средстава. 

Члан 6. 

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико 30 дана пре 

почетка планираног датума путовања не буде обезбедио минимални број ученика 

(минимум 90).  

Уколико наступи случај из става 1. овог члана агенција - понуђач нема право 

никаквих потраживања према наручиоцу (осим нужних документованих трошкова), 

нити право да обрачунава пенале и у обавези је да износ примљених авансних уплата 

врати наручиоцу у року од 30 дана од дана пријема обавештења од стране наручиоца 

којим се констатује да је наступио услов из става 1. овог члана, а Наручилац се обавезује 

да неће потраживати камату од понуђача. 

 

Члан 7. 

Плаћање се врши у седам (7) рата, пет (5) до поласка, а две (2) по повратку са 

путовања у року од 45 дана од дана пружања услуге. 

       Плаћање се мора извршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Обавезе пружаоца услуге 

Члан 8. 

              Агенција - Понуђач се обавезује да обезбеди за учеснике путовања смештај у 

двокреветним и трокреветним собама без помоћних лежаја у хотелу са најмање 3* и 

квалитетну исхрану на бази  полупансиона (доручак-шведски сто, класична вечера), a у 

свему у складу са предметом јавне набавке и конкурсном документацијом.  

Члан 9. 

Агенција - Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за безбедно и квалитетно 

извршење уговорених обавеза. 

Агенција-Понуђач се обавезује да ће поступати савесно и одговорно, да ће услугу 

из овог уговора извршити у свему под условима из конкурсне документације и 

прихваћене понуде, поштујући Правилник о организацији и остваривању екскурзије у 

средњој школи, Правилник о начину обављања организованог превоза деце, Закон o 

безбедности саобраћаја на путевима, Закон о превозу путника у друмском саобраћају и 

друге позитивне прописе и добре пословне обичаје који важе за услуге која су предмет 

овог уговора, у циљу да се обезбеде услови за удобан, безбедан превоз и смештај ђака, 

наставника пратилаца и квалитетну исхрану. 



 

Члан 10. 

Агенција-Понуђач се обавезује да обезбеди професионалног возача, који 

испуњава услове из Закона о безбедности саобраћаја и Правилника о начину обављања 

организованог превоза деце. 

Обављање организованог превоза деце врши се аутобусом којим управља возач који:  

1) је психофизички способан да безбедно управља возилом;  

2) поседује и носи са собом фотокопију лекарског уверења о способности за возача које 

није старије од годину дана;  

3) најмање три године поседује важећу возачку дозволу одговарајуће категорије;  

4) поседује доказе о активности возача за текући дан и претходних 28 дана, као и да је 

пре започињања радног дана у којем се обавља превоз користио дневни одмор у 

непрекидном трајању од најмање 11 часова;  

5) поседује одговарајућу квалификациону картицу возача за обављање послова 

професионалног возача;  

6) има важећи уговор о раду за возача, односно други уговор у складу са законом којим 

се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада или 

оверену фотокопију тих уговора за возача који је радно ангажован, у складу са прописом 

којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају.    

Члан 11. 

Агенција-Понуђач се обавезује да аутобуси којима се превозе ученици морају 

бити потпуно технички исправни, те да их редовно одржава у технички исправном 

стању. 

Агенција-Понуђач се обавезује да аутобуси којима се буду превозили ученици 

не могу бити старији од 10 година од дана објављивања позива за подношење понуда / 

конкурсне документације, те да  морају бити чисти и уредни.  

Агенција-Понуђач се обавезује да свако возило којим се превозе ученици мора да 

испуњава следеће услове: 

1) да поседује важећу регистрациону налепницу и Потврду о техничкој 

исправности возила;  

2) да поседује оригинал извода лиценце за превоз за аутобус у складу са прописом 

који уређује превоз путника у друмском саобраћају;  

3) да је обележен посебним знаком за организовани превоз деце у складу са 

прописом који уређује изглед и начин постављања посебног знака за обележавање 

возила којим се врши организовани превоз деце;  

4) да има исправне сигурносне појасеве за сва декларисана седишта;  

5)  да има исправан уређај за загревање, хлађење и проветравање возила;  

6) да има сва седишта тапацирана;  



7) има основни прибор за интервентно чишћење унутрашњости возила (канта, 

метла, кесе, итд.);  

8) има сва обавештења и натписе унутар аутобуса (улаз, излаз, излаз у хитним 

случајевима и сл.) написане на начин који предвиђа закон којим се уређује службена 

употреба језика и писма;  

9) има пролазе између седишта и око свих излаза увек слободне ради 

омогућавања брзог проласка у случају опасности.  

Обављање организованог превоза деце ради реализације екскурзије врши се 

аутобусом који поседује Потврду о техничкој исправности возила која није старија од 

30 дана, осим у случају новопроизведеног аутобуса којем од датума прве регистрације у 

Републици Србији није протекло више од две године који не мора поседовати ову 

потврду. 

Аутобус којим се врши организовани превоз деце мора имати предвиђен простор 

за смештај најмање једног апарата за гашење пожара са средством за гашење у 

еквивалентној количини 2 кг сувог праха, од којих један мора бити у близини возачевог 

седишта.  

У аутобусу мора бити предвиђен простор за смештај опреме за пружање прве 

помоћи, и то: у аутобусу који је предвиђен за највише 22 путника мора се налазити једна 

кутија прве помоћи величине „Б“;  у аутобусу који је предвиђен за више од 22 путника 

морају се налазити две кутије прве помоћи величине „Б“.  

Аутобус мора поседовати и осталу прописану опрему:  

1) резервни точак;  

2) сигурносни троугао, односно два сигурносна троугла уколико аутобус вуче 

прикључно возило;  

3) светлоодбојни прслук;  

4) два клинаста подметача у аутобусима чија највећа дозвољена маса прелази 5 

тона;  

5) чекић за разбијање стакла постављен на видном месту у непосредној близини 

отвора за случај опасности;  

6) зимску опрему у периоду од 1. новембра до 1. априла која садржи: (1) ланце 

односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка; (2) лопату; 

(3) пнеуматике за зимску употребу на погонским точковима; (4) пнеуматике на свим 

точковима чија дубина газећег слоја не сме бити мања од 8 мм.  

Аутобуси морају бити у свему према захтевима Наручиоца и у складу са Законом 

о безбедности саобраћаја на путевима и другим прописима који регулишу питање 

организације ђачких екскурзија, како би се обезбедили услови за удобан и безбедан 

превоз ђака, наставног и другог особља које учествује у реализацији путовања, а све у 

складу са понудом Агенције - Понуђача. 

Број седишта не може бити мањи од броја учесника путовања.  

Члан 12. 

 Агенција-Понуђач се обавезује да у случају квара аутобуса или неког другог 

разлога због којег аутобус није у могућности да учествује у саобраћају обезбеди 



технички исправан аутобус за наставак реализације предметне екскурзије у року који 

није дужи од 12 сати од момента настанка разлога због којег аутобус не може да 

учествује у саобраћају.  

 Аутобус из става 1. овог члана мора да испуњава услове из члана 11. Уговора. 

 У случају да је разлог немогућности аутобуса да учествује у саобраћају настао 

изван места у ком су обезбеђени смештај и исхрана ученика и наставника, агенција се 

обавезује да о свом трошку обезбеди смештај и исхрану за комплетну групу.  

Члан 13. 

Агенција - Понуђач се обавезује да за сваки аутобус обезбеди стручног, 

лиценцираног туристичког водича који путује са учесницима путовања, који испуњава 

додатне услове из конкурсне документације.   

Члан 14. 

           Агенција - Понуђач се обавезује да обезбеди: по 1 гратис на сваких 40 плативих 

ученика, 7 гратиса за наставнике пратиоце ученика на екскурзији и 1 гратис и трошкове 

за лекара пратиоца.  

Лекара пратиоца који ће путовати са ученицима обезбеђује агенција.  

         Агенција - Понуђач додатно одобрава још _____ гратиса за ученике (уписати 

број). 

Агенција - Понуђач се обавезује да обезбеди све улазнице за разгледања 

предвиђена програмом путовања, посете дискотекама и остале пратеће програмом 

предвиђене трошкове.  

 

Члан 15. 

Понуђач је дужан да у року за достављање понуде, истовремено са 

подношењем понуде прибави о свом трошку и  фотокопију достави Наручиоцу као 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - једну 

сопствену соло бланко меницу, уредно потписану и печатом понуђача оверену, уз 

пратеће овлашћење  и доказ о предаји, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Наведену меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

уколико понуђач повуче или мења своју понуду пре истека рока важења понуде 

назначеног у Конкурсној документацији, односно обрасцу понуде; уколико понуђач 

коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци; уколико 

понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не достави 

средство обезбеђења за повраћај аванса или средство обезбеђења за добро извршење 

посла, у складу са Конкурсном документацијом; уколико понуђач коме је додељен 

уговор достави неистините изјаве или доказе који се тичу испуњености услова за учешће 

у поступку јавне набавке, односно доказе који се односе на критеријуме за оцењивање 

понуде. Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница НБС,  у складу 



са Законом о платном промету  и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења. 

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу менице све до испуњења 

уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, меница се враћа Извршиоцу 

услуге (понуђачу), на његов захтев.  

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања Уговора прибави о свом 

трошку и у оригиналном примерку достави Наручиоцу на име ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 

ПОВРАТ АВАНСНЕ УПЛАТЕ - једну сопствену соло бланко меницу, уредно потписану 

и печатом понуђача оверену, уз пратеће овлашћење  и доказ о предаји, означену на износ 

авансне уплате са урачунатим ПДВ-ом, на бази укупног броја ученика који путују. 

Наведена меница може бити употребљена као средство обезбеђења реализације 

уговором утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне набавке и може бити 

активирана у случају да Извршилац услуге не испуњава своје уговором дефинисане 

обавезе. Достављена меница мора бити регистрована у регистру меница НБС,  у складу 

са чланом 47а Закона о платном промету и Одлуком НБС о ближим условима, садржини 

и начину вођења Регистра меница и овлашћења. За све време трајања Уговора 

Наручилац је у поседу менице све до испуњења уговорних обавеза, а након испуњења 

уговорних обавеза, меница се враћа Извршиоцу услуге (понуђачу), на његов захтев. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.  

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања Уговора прибави о свом 

трошку и у оригиналном примерку достави Наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која ће 

бити са клаузулама: неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први 

позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се са периодом важења од 

дана потписивања уговора до 10 дана од дана повратка са екскурзије. У случају да 

понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, 

изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће 

активирати средство финансијског обезбеђења.  

Предаја меница са меничним овлашћењима и банкарске гаранције је услов 

за закључење уговора. 

Обавезе Наручиоца - Школе 

 

Члан 16. 

Наручилац - Школа се обавезује: да обавести ученике, родитеље и наставнике 

пратиоце ученика на екскурзији  о Програму путовања, и општим условима путовања; 

да изјавом и списком у прилогу достави изабраној агенцији тачан број ђака који путују 

на екскурзију најраније 30 односно најкасније 10 дана пре поласка на екскурзију; да 

обавести Агенцију о евентуалним разлозима за отказивање путовања од стране 

појединаца из групе; да достави потребну документацију Агенцији; да преко наставника 

пратиоца ученика на екскурзији обезбеди одржавање реда током путовања, стара се о 

неизазивању сукоба са трећим лицима и понашању у складу са правним нормама, да се 



приликом путовања придржава Програма путовања и да не омета његову реализацију;  

да обавештава Агенцију о свему што је битно за испуњење обавеза из овог Уговора. 

Члан 17. 

         У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, 

сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника 

Агенције, возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана 

(за штету учињену у хотелу - ресторану). 

Причињену штету дужан је да надокнади извршилац самостално или солидарно 

са осталима. 

 

Члан 18. 

           Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог 

Уговора реше споразумно, а уколико то не буде могуће утврђује се надлежност суда у 

Сомбору. 

Члан 19. 

      Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 

 

 ЗА  АГЕНЦИЈУ - ПОНУЂАЧА                                      ЗА  НАРУЧИОЦА - ШКОЛУ 

_______________________                                                          __________________   

 Потпис овлашћеног лица                                                                Душан Мишковић  

 

Напомена: Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Модел уговора обавезно попунити, потписати од стране 

овлшћеног лица  и оверити печатом. 

НЕПОТПИСИВАЊЕ И НЕОВЕРАВАЊЕ ПОСЛЕДЊЕ СТРАНЕ МОДЕЛА УГОВОРА 

ПРЕДСТАВЉА РАЗЛОГ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ ЗБОГ 

БИТНОГ НЕДОСТАТКА ПОНУДЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛ. 106. СТАВ 1. ТАЧКА 5) 

ЗАКОНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI-А  МОДЕЛ  АНЕКСА  УГОВОРА 

 

АНЕКС УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАТУРСКЕ 

ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ Гимназије 

 „Вељко Петровић“ У  Сомбору,  ЈН бр. 6/2023 

 

Закључен дана ___________ између: 

1. НАРУЧИОЦА: Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору, Доситеја Обрадовића 2, 

ПИБ:101837740, Матични број:08162735, Број рачуна: 840-0000001129660-37  код Управе за 

трезор, Телефон: 025/ 417 233, кога заступа директор школе Душан Мишковић  (у даљем 

тексту: Наручилац - Школа)  и 

2.__________________________________________________, са седиштем у 

_______________ _________________, Улица и број ________________________________,  

ПИБ____________, Матични број: __________________, Број рачуна: 

_______________________________ Назив банке: 

______________________________________, Телефон:___________________, 

Телефакс:_______________, лиценца за организовање туристичких путовања број________     

од ___________ године, коју заступа  ____________________, директор туристичке агенције 

(у даљем тексту: Агенција - Понуђач) 

Члан 1. 

  У Уговору о пружању услуга извођења матурске ексурзије у школској 2023/2024. години 

за ученике Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору  ЈН 6/2023, деловодни број ______ од 

_____.године, у члану 3.  мења се став 3. који гласи:  „Укупан број плативих ученика који путују 

на екскурзију је _____ .“  

  У члану 3. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: „Укупна цена екскурзије износи 

______ динара без ПДВ-а, односно _______ динара са ПДВ-ом“. 

      У члану 3. досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 2. 

Анекс уговора ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 

Члан 3. 

Анекс уговора је сачињен у 4 истоветних примерка, по 2 за сваку уговорну страну. 

  ЗА  АГЕНЦИЈУ - ПОНУЂАЧА                                    ЗА  НАРУЧИОЦА – ШКОЛУ 

 

       ____________________                                                          __________________ 

     Потпис овлашћеног лица                                                           Душан Мишковић  

Напомена: Модел анекса уговора попунити (осим члана 1.), потписати и оверити печатом. 

Модел анекса уговора представља садржину анекса уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем уколико дође до промене броја плативих ученика. Модел анкеса уговора обавезно 

попунити, потписати од стране овлашћеног лица и оверити печатом.  


