УГОВОР
о извођењу једнодневног излта ученика првог разреда
школске 2015/2016.године
Закључен дана, 25,.марта 2016.године у Трну, између: ЈУ Основне школе „Десанка Максимовић“Трн, коју
заступа директор, Радослав Савановић као наручилац извођења излета (у даљем тексту:Школа) с једне
стране и ТА „МИГ ТУРС“ Бањалука коју заступа Милосав Гатарић, као организатор излета , с друге
стране (у даљем тексту:Агенција).
Уговорне стране су се споразтумјеле о сљедећем:
Члан 1.
Агенција се обавезује да организје једнодневни излет на релацији: Трн - Љекарице –Трн за ученике
првог разреда и наставнике школе који се налазе у њиховој пратњи, у времену од 01. до 15.јуна
2016.године зависно од временских прилика и договора са Школом са поласком у 800 часова испред
Школе и повратком у 1500 часова испред Школе. Организовање се врши према Плану и програму излета,
Правилнику о организовању излета, екскурзија и школе у природи (у даљем тексту:Правилник),
Мишљењу Агенције за јавне набавке у БиХ и овим Уговором.
Члан 2.
Агенција ће обезбиједити:
а) превоз одговарајућим туристичким аутобусом,
б)улазнице,
в)аниматоре који ће на терену спроводити спортска такмичења.
Члан 3.
Агенција је дужна извршити превоз ученика сходно члану 19. Правилника о извођењу излета, екскурзија
и школе у природи („Службени гласник Републике Српске“, број 67/09) и Закона о друмском саобраћају
Републике Српске
Аутобуси морају имати документацију о техничком прегледу не старију од 72 часа у односу на вријеме
отпочињања превоза. Увид у техничку исправност и опремљеност аутобуса и возача извршиће радници
ПС Лакташи и директор школе, прије уласка ученика.
Члан 4.
Школа уговара излет за 97 ученика (80%) и 5 наставника.
Члан 5.
Цијена излета по ученику износи 17 КМ са ПДВ-ом.
Агенција на 97 ученика сноси трошкове превоза за 5 наставника.
Члан 6.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Основни суд у Бањој Луци.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ШКОЛУ:
____________________________
/Радослав Савановић, директор/
Број:0601-355 /16
Данa:25.03.2016.године

ЗА АГЕНЦИЈУ:
____________________________
/Милосав Гатарић, директор/

УГОВОР
о извођењу једнодневног излта ученика другог и трећег разреда
школске 2015/2016.године
Закључен дана, 25,.марта 2016.године у Трну, између: ЈУ Основне школе „Десанка Максимовић“Трн, коју
заступа директор, Радослав Савановић као наручилац извођења излета (у даљем тексту:Школа) с једне
стране и ТА „МИГ ТУРС“ Бањалука коју заступа Милосав Гатарић, као организатор излета , с друге
стране (у даљем тексту:Агенција).
Уговорне стране су се споразтумјеле о сљедећем:
Члан 1.
Агенција се обавезује да организје једнодневни излет на релацији: Трн - Љекарице –Трн за ученике
другог и трећег разреда и наставнике школе који се налазе у њиховој пратњи, у времену од 01. до 15.јуна
2016.године зависно од временских прилика и договора са Школом са поласком у 800 часова испред
Школе и повратком у 1900 часова испред Школе. Организовање се врши према Плану и програму излета,
Правилнику о организовању излета, екскурзија и школе у природи (у даљем тексту:Правилник),
Мишљењу Агенције за јавне набавке у БиХ и овим Уговором.
Члан 2.
Агенција ће обезбиједити:
а) превоз одговарајућим туристичким аутобусом,
б)улазнице,
в)аниматоре који ће на терену спроводити спортска такмичења.
Члан 3.
Агенција је дужна извршити превоз ученика сходно члану 19. Правилника о извођењу излета, екскурзија
и школе у природи („Службени гласник Републике Српске“, број 67/09) и Закона о друмском саобраћају
Републике Српске
Аутобуси морају имати документацију о техничком прегледу не старију од 72 часа у односу на вријеме
отпочињања превоза. Увид у техничку исправност и опремљеност аутобуса и возача извршиће радници
ПС Лакташи и директор школе, прије уласка ученика.
Члан 4.
Школа уговара излет за 200 ученика (80%) и 10 наставника.
Члан 5.
Цијена излета по ученику износи 17 КМ са ПДВ-ом.
Агенција на 200 ученика сноси трошкове превоза за 10 наставника.
Члан 6.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Основни суд у Бањој Луци.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ШКОЛУ:
____________________________
/Радослав Савановић, директор/
Број:0601- 356/16
Данa:25.03.2016.године

ЗА АГЕНЦИЈУ:
____________________________
/Милосав Гатарић, директор/

УГОВОР
о извођењу једнодневног излта ученика четвртог и петог разреда
школске 2015/2016.године
Закључен дана, 25.марта 2016.године у Трну, између: ЈУ Основне школе „Десанка Максимовић“Трн, коју
заступа директор, Радослав Савановић као наручилац извођења излета (у даљем тексту:Школа) с једне
стране и ТА „МИГ ТУРС“ Бањалука коју заступа Милосав Гатарић, као организатор излета , с друге
стране (у даљем тексту:Агенција).
Уговорне стране су се споразтумјеле о сљедећем:
Члан 1.
Агенција се обавезује да организје једнодневни излет на релацији: Трн - Градина- Моштаница -Трн за
ученике четвртог и петог разреда и наставнике школе који се налазе у њиховој пратњи, у времену од 01.
до 15.јуна 2016.године зависно од временских прилика и договора са Школом са поласком у 800 часова
испред Школе и повратком у 1900 часова испред Школе. Организовање се врши према Плану и програму
излета, Правилнику о организовању излета, екскурзија и школе у природи (у даљем тексту:Правилник),
Мишљењу Агенције за јавне набавке у БиХ и овим Уговором.
Члан 2.
Агенција ће обезбиједити:
а) превоз одговарајућим туристичким аутобусом,
б)улазнице,
в)аниматоре који ће на терену спроводити спортска такмичења.
Члан 3.
Агенција је дужна извршити превоз ученика сходно члану 19. Правилника о извођењу излета, екскурзија
и школе у природи („Службени гласник Републике Српске“, број 67/09) и Закона о друмском саобраћају
Републике Српске
Аутобуси морају имати документацију о техничком прегледу не старију од 72 часа у односу на вријеме
отпочињања превоза. Увид у техничку исправност и опремљеност аутобуса и возача извршиће радници
ПС Лакташи и директор школе, прије уласка ученика.
Члан 4.
Школа уговара излет за 193 ученика (80%) и 10 наставника.
Члан 5.
Цијена излета по ученику износи 19 КМ са ПДВ-ом.
Агенција на 193 ученика сноси трошкове превоза за 10 наставника.
Члан 6.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Основни суд у Бањој Луци.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ШКОЛУ:
____________________________
/Радослав Савановић, директор/
Број:0601-357 /16
Данa:25.03.2016.године

ЗА АГЕНЦИЈУ:
____________________________
/Милосав Гатарић, директор/

УГОВОР
о извођењу једнодневног излта ученика шестог и седмог разреда
школске 2015/2016.године
Закључен дана, 25.марта 2016.године у Трну, између: ЈУ Основне школе „Десанка Максимовић“Трн, коју
заступа директор, Радослав Савановић као наручилац извођења излета (у даљем тексту:Школа) с једне
стране и ТА „МИГ ТУРС“ Бањалука коју заступа Милосав Гатарић, као организатор излета , с друге
стране (у даљем тексту:Агенција).
Уговорне стране су се споразтумјеле о сљедећем:
Члан 1.
Агенција се обавезује да организје једнодневни излет на релацији: Трн - Бањалука-Змијање-БалканаТрн за ученике шестог и седмог разреда и наставнике школе који се налазе у њиховој пратњи, у времену
од 01. до 15.јуна 2016.године зависно од временских прилика и договора са Школом са поласком у 800
часова испред Школе и повратком у 1900 часова испред Школе. Организовање се врши према Плану и
програму излета, Правилнику о организовању излета, екскурзија и школе у природи (у даљем
тексту:Правилник), Мишљењу Агенције за јавне набавке у БиХ и овим Уговором.
Члан 2.
Агенција ће обезбиједити:
а) превоз одговарајућим туристичким аутобусом,
б)улазнице,
в)аниматоре који ће на терену спроводити спортска такмичења.
Члан 3.
Агенција је дужна извршити превоз ученика сходно члану 19. Правилника о извођењу излета, екскурзија
и школе у природи („Службени гласник Републике Српске“, број 67/09) и Закона о друмском саобраћају
Републике Српске
Аутобуси морају имати документацију о техничком прегледу не старију од 72 часа у односу на вријеме
отпочињања превоза. Увид у техничку исправност и опремљеност аутобуса и возача извршиће радници
ПС Лакташи и директор школе, прије уласка ученика.
Члан 4.
Школа уговара излет за 217 ученика (80%) и 10 наставника.
Члан 5.
Цијена излета по ученику износи 17 КМ са ПДВ-ом.
Агенција на 217 ученика сноси трошкове превоза за 10 наставника.
Члан 6.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Основни суд у Бањој Луци.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ШКОЛУ:
____________________________
/Радослав Савановић, директор/
Број:0601-358 /16
Данa:25.03.2016.године

ЗА АГЕНЦИЈУ:
____________________________
/Милосав Гатарић, директор/

