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КОВИН 
 

 На основу чл. 63., ст. 1., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''  

бр. 124/2014), бр. 17/2016 – ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА од  I доVIII разреда у школслој 

2016/2017.год. Наручиоца  ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, Комисија за јавну набавку 

мења и допуњује Конкурсну документацију бр. 106., од 27.09.2016. год, који су објављени 

на Порталу јавних набавки дана 28.09.2016.год. 

 

Образац 24., образац модела уговора мења се и гласи 

 

Образац 24 

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О организовању екскурзије ученика________ разреда за школску 2016/2017.годину  

Закључен __________.2016.године између: 

 

Уговорне стране : 

1. Основна школа ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр.34, кога заступа директор Момиров 

Иванка, МБ: 08012504, ПИБ: 101408412 у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ 

2. ТА________________________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, 

које заступа ___________________________________, у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ 

УСЛУГА 

 

Предмет Уговора 

Члан 1 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као 

најповољнијег Понуђача за пружање услуга извођења екскурзије ученика 

____________________ разреда за школску 2016/2017.годину, а по спроведеном поступку 

јавне набавке мале вредности бр.14 на основу  Позива за подношење понуда објављеном  на 

Порталу управе за јавне набавке  од  ___________ 2016.године. 

 

 

 



Члан 2 

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије ученика 

________________________ разреда за школску 2016/2017.годину, и ближе је одређен 

усвојеном понудом пружаоца услуге број ______  од ________2016. године, која је саставни 

део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.  

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови 

путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику. 

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да 

изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно 

предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног 

договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су 

предмет овог уговора. 

 

Вредност пружених услуга – цена 

Члан 3 

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије из члана 1. овог Уговора   

Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара и словима 

____________________________________________ 

 

Укупно уговорена цена за укупно   ________  ученика ( ____ ученика I-ог , _____ 

ученика II-oг, _____ ученика III-ег, _____ ученика IV-ог, _____ ученика V-ог ,  

____ ученика VI-ог и  ____ ученика VII-ог, ______ ученика VIII-ог, )  

је  _____________________________ дин., и словима:  ___________________________ за 

ученике I-ог  разреда ___________ дин., за ученике II-ог разреда ___________ дин., за 

ученике III-ег  разреда ___________ дин.,за ученике IV-ог  разреда __________ дин, 

 за ученике V-ог, разреда ___________ дин., за ученике VI-ог, разреда __________ дин., за 

ученике VII-ог разреда __________ дин. и за ученике  VIII-ог разреда ________ дин.  

Појединачна цена  по ученику је:  

- за  ученике     I  разреда   _________________________ дин. 

- за  ученике     II  разреда  _________________________ дин.  

- за  ученике   III  разреда   _________________________ дин. 

- за  ученике   IV  разреда   _________________________ дин. 

- за  ученике    V  разреда   _________________________ дин. 

- за  ученике   VI  разреда   _________________________ дин. 

- за  ученике   VII  разреда  _________________________ дин. 

- за  ученике   VIII  разреда _________________________ дин. 

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по 

одељењима. 

У укупно уговорену цену укључени су и гратис аранжмани у складу са понудом 

Туристичке Агенције из члана 2., овог уговора, са којима ће Школа  располагати у складу са 

одлуком Савета родитеља Школе. 

Уколико дође до промене уговореног износа из ст. 1., овога члана Наручилац се 

обавезује да ће исплатити стварну вредност насталих трошкова у складу са испостављеним 

рачунима. 
 

 



Услови и начин плаћања 

Члан 4 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у 

______________ једнаких месечних рата и то:  

- _____ рата почев од  месеца у којем је закључен уговор , на основу авансних рачуна , у 

року од  3 дана од дана пријема рачуна од стране Понуђача. 

- ____ рата након реализације екскурзије, на основу фактуре, у року од 45 дана од дана    

   реализације екскурзије и  испостављања фактуре од стране Понуђача. 

Износ месечне рате  на основу авансних рачуна зависи од броја ученика који се 

изјаснио за екскурзију и од прилива средстава, односно месечних уплата од стране 

родитеља 

Износ рате на основу испостављене фактуре је  коначни обрачун извршене услуге и 

представља разлику између укупних авансних уплата и коначног  обрачуна   

За све разреде за које се изводи екскурзија уплата последње рате је до 15. јуна 2017. 

год. 

 

Члан 5 
Средство финансијског обезбеђења које Пружалац услуга доставља приликом 

потписивања уговора:  

- Бланко сопстену меницу-потписану и оверену печатом Пружаоца услуге у складу са 

картоном депонованих потписа као инструмент обезбеђења испуњења обавеза;  

- Менично писмо-овлашћење да се меница у износу од 10% од укупно уговорене 

вредности, без сагласности Пружаоца услуга, може поднети на наплату у случају да 

пружалац услуга не реализује уговорену обавезу;  

- копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно 

виде депоновани потпис и печат фирме Пружаоца услуге, оверена оригиналним печатом 

банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);  

- Захтев за регистрацију меница-оверен код банке, код које је Пружалац услуге 

регистровао меницу.  

Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и 

меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.  

Рок важења менице мора бити дужи 30 (тридесет) дана од рока коначног извршења 

обавеза.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

пружаоца услуга. 

 

    Рок пружања услуга 

Члан 6 

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика, у 

термину _____________________. 

Уговорне стране су сагласне, да ће се термин реализације путовања утврдити на 

основу коначног договора уговорних страна. 

Измена програма или делова програма путовања могу се вршити по образложеном 

захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3. 

овог члана, обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања. 

 



Уговорна казна 

Члан 7 

Уговорене стране су сагласне да Наручилац као корисник услуга има право на 

сразмерно снижење цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од 

стране Туристичке Агенције, у износу од 20% од укупно уговорене цене. 

 Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерно снижене цене већа 

од наведених 20%, Школа има право потраживања и већег износа. 

 Уговорене стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења 

цене у случају неизвршења, или непотпуног извршења путовања, а у противном прихватиће 

одлуку Арбитраже YUTA. 
 

 

Обавезе Пружаоца услуга 

Члан 8 

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим 

прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.    

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се 

обавезује да пружи следеће услуге: 

-  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне 

набавке  бр. 14 

- превоз: аутобусима високе туристичке класе до 5 година старости (клима,тв/видео) према 

програму путовања, да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности 

саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05,00 до 22,00 часа. 

-смештаје на бази пуних пансиона у објектима са једнокреветним или вишекреветним 

собама, 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року, 

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором 

преузетих обавеза, 

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије, 

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,  

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, 

стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма, 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 

регулишу ову област. 

 

Обавезе Наручиоца  

Члан 9 

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана 

пре дана отпочињања реализације путовања. 

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина 

сваког одељења,стручни вођа пута  

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 3. Овог Уговора. 

 

 



                                                           Члан 10 

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко Подизвођача 

__________________________________, са седиштем_____________________________ 

 ПИБ ___________, матични број ___________________. 

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 

обавеза, те и за изведене услуге од стране Подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Раскид Уговора 

Члан 11 

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у 

уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења 

уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 

се другој уговорној страни. 

 

Члан 12 

Отказ путовања може се дати најкасније 30 дана пре почетка путовања, с тим што 

организатор путовања задржава манипулативне трошкове који су настали приликом отказа 

путовања. 

 У случају отказа путовања након овог рока примењују се одредбе Општих узанси 

путовања. 

Остале одредбе 

Члан 13 

 Школа се обавезује да ће се ученици током трајања екскурзије понашати у складу са 

важећим нормама понашања, или како је то кућним редом објеката прописано. 

Уколико током трајања екскурзије ученици евентуално начине штету у превозним 

средствима или објектима посета и смештаја, на лицу места у присуству представника 

организатора путовања и возача  

(за штете учињене на возилу), односно представника објеката смештаја и посета (за штету 

учињену у тим објектима) и корисника услуга сачиниће се записник о насталој штети. 

Штету из предходног става овога члана школа надокнађује Т.А. одмах након уплате 

процењене вредности  штете од стране родитеља одговорног ученика, а по спроведеном 

поступку материјалне одговорности ученика, у складу са Правилником о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика.  

Уколико давалац услуга смештаја, превозник или објекат посета прекину 

извршавање својих услуга, због непримереног понашања ученика током трајања услуге и 

тиме наруше уговорени програм екскурзије, Ораганизатор не сноси никакву одговорност. 

 

Члан 14 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим 

односима. 

Члан 15 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Суда у Панчеву. 

 



Члан 16 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна. 

 

Члан 17 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) примерака 

налазе код обе уговорне стране. 

 

     

ЗА НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  ....................___________________________ 

 Момиров Иванка 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

ДИРЕКТОР .............................................. ________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

Подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, 

односно сви Подизвођачи. 

                     

 

2. Тачка 1.7.  ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 у делу који се односи на одређивање рока за достављање понуда мења се и исти има да 

гласи  

''Рок за достављање понуда је до 12.10.2016. године до 12,00  часова''.  

 

3. Тачка  1.8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ 

ПУНОМОЋЈАу делу који се односи на одређивање рока за отварање понуда и исти има да 

гласи  

''Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то 

дана 12.10.2016.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', 

ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача''.   
 
 

5. Остали елементи конкурсне документације остају непромењени, односно остају на снази 

на начин како су објављени на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

У складу са одредбама чл. 63., ст. 1 ., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС''  бр. 124/2012),измене конкурсне документације истовремено се објављују на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

                                                                                                        Председник Комисије  

                                                                                                             за јавне набавке 

                                                                                                  _________________________ 

                                                                                                           Секељ Јожеф 

 


