
МОДЕЛ УГОВОРА
о организовању зимовања деце предшколског узраста Предшколске установе

„Сунце“ Горњи Милановац

Закључен дана___________године између уговорних страна:
1. Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, ул. Вука Караџића број 4, МБ
07177232, ПИБ 100998777, коју заступа директор Бојан Гвозденовић, (у даљем тексту
Наручилац).
2. __________________________ из _____________________, улица _________________
МБ ______________ ПИБ ______________, кога заступа ___________________________
( у даљем тексту: Извршилац )

Предмет уговора је: организовање зимовања за децу Предшколске установе
„Сунце“ на Дивчибарама у објекту ________________________.

Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Извршиоца и Наручиоца,

везани за извођење зимовања за децу предшколског узраста од 4 године до поласка у
школу, а која су корисници Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, односно
наручиоца посла.

Члан 2.
Уговорне стране констатују:

- да је наручилац на основу Јавног конкурса за достављање понуда, спровео поступак
избора организатора зимовања деце предшколског узраста од 4 године до поласка у школу;
- да је извршилац доставио понуду број _________________ понуда бр._____од
_______2022. године која се налази у прилогу овог Уговора и саставни је део овог уговора.
- да понуда извршиоца у потпуности одговара условима из Јавног Конкурса.

Саставни део овог Уговора чини понуђени Програм путовања ________ и општи
услови путовања агенције.

Члан 3.
УКУПНА цена зимовања по детету износи: __________ динара без ПДВ-а, а са

ПДВ-ом је __________ динара.

Структуру укупне цене чине:
Цена превоза по детету износи: _________ динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом је
__________ динара.
Цена смештаја и исхране по детету износи: _________ динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом
је __________ динара.
Остали трошкови по детету: осигурање, здравствена заштита и сл. износи: _________
динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом је __________ динара.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора.
Извршилац је у обавези да обезбеди трошкове лекарског тима, путног осигурања,

гратиса .
На 20 деце одређује се 1 гратис, који одређује Комисија именована од стране Савета

родитеља.
Члан 4.



Зимовање ће се реализовати по сменама у периоду од:
прва смена од __________________ до ____________________;
друга смена од _________________ до _____________________; и
и трећа смена од ________________до _______________________ .

Члан 5.
Наручилац посла се обавезује:
- да благовремено, потпуно и истинито о условима из понуде обавести родитеље чија

деца бораве у Предшколској установи, а која би ишла на зимовање;
- да Извршиоца благовремено обавести о броју пријављене деце за зимовање, и деци

која иду на зимовање;
- да сходно броју пријављене деце за зимовање упути потребан број васпитача као

пратиоце групе и координатора по смени;
- да васпитачима који су ангажовани као - пратиоци групе, надокнаду за друштвену

бригу о деци, изврши исплату надокнаде коју је одредио Савет родитеља. Родитељ
надокнаду за васпитача плаћа наручиоцу у две рате, прва рата до краја јануара
2023.године, а друга рата до поласка смене;

- да обавештава Извршиоца услуга о свему што је битно за испуњење обавеза из овог
Уговора;

- да посредује у послу око закључења Уговора између родитеља и понуђача;
- да достави потребне информације и документацију Извршиоцу услуга;
- да благовремено обавести Извршиоца услуга о евентуалним разлозима за отказивање

путовања у целости, или од стране појединаца из групе.

Члан 6.
Извршилац се обавезује:
- да корисницима услуга пружи услуге зимовања у свему из понуде и услова из јавног

конкурса, што се тиче смештаја, исхране, здравствене заштите, неге и безбедности деце,
превоза и др. за потребан број деце;

- да закључи Уговор са родитељем чије би дете ишло на зимовање у свему из понуде и
остале Јавног конкурса, и да као средство обезбеђења плаћања од родитеља прибави
администартивну забрану или чекове у висини цене зимовања за дете које иде на
зимовање;

- да од родитеља изврши наплату половине рате у месецу у ком родитељ плаћа
надокнаду наручиоцу за организовање зимовања;

- да има обезбеђену здравствену заштиту деце – здравствени тим - 24 часа дневно за
све време боравка деце на Дивчибарама, као и у току путовања на релацији Горњи
Милановац – Дивчибаре и обратно. Здравствени тим ће у року од два дана од завршетка
зимовања поднети извештај о здравственом стању деце током зимовања;

- да здравствени тим чине педијатар и медицинска сестра који су запослени у
Здравственом центру у Горњем Милановцу на одељењу педијатрије;



- да ће за организовање и извођење ваннаставних активности обезбедити аниматора –
рекреатора;

- да обезбеди смештај и превоз и друге услуге које су у функцији за радно
ангажовање васпитача - пратиоца групе и координатора смене;

- да јеловник обухвата доручак, ручак, ужину и вечеру. Јеловник мора бити исписан и
од истог извршилац не може одступати током боравка деце. Уколико у групи има деце са
посебним начином исхране јеловник се мора прилагодити потребама деце због
специфичности исхране;

- да је објекат у ком ће боравити деца удаљен од пута и прилагођен деци поменутог
узраста;

- да услуге изврши према важећим прописима и условима прописаним Законом о
туризму и правилницима Министарства просвете.

Члан 6.
Извршилац се обавезује да превоз деце организује удобним туристичким

аутобусима у свему према Закону о безбедности саобраћаја, и васпитача који учествују у
реализацији путовања, да испуњава потребне услове у погледу техничке исправности
аутобуса у складу са понудом која је саставни део Уговора.

Превоз организује превозник_________________________________. Време поласка
на путовање је предвиђен за сваку смену у 8,оо часова, а повратак до 16,оо часова. Место
поласка аутобуса се накнадно уговара са извршиоцем услуге.

Члан 7.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора могу се вршити Анексом, уз

постигнуту сагласност обе стране.
Измене и допуне Уговора се могу односити на термин организовања зимовања и

број аутобуса и број смена за зимовање, а све у зависности од броја деце која иду на излет.

Члан 8.
Наручилац услуга задржава право да не закључи овај Уговор уколико Одлуку о

реализацији Зимовања не донесе Управни одбор Наручиоца услуга.
Реализација овог Уговора зависиће од укупног броја пријављене деце за зимовање.

Уколико не буде довољан број пријављене деце за излет, (најмање 80 деце), исто се неће
ни организовати.

Раскид Уговора се врши писаним путем са отказним роком од 2 дана.

Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне

стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико између Наручиоца и Извршиоца не буду спорови решени споразумно,

уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.

Члан 10.



Овај Уговор је сачињен у 4 истоветних примерка, по 2 примерка за обе уговорне
стране.

Наручилац Извршилац

М.П. _____________________ М.П. _____________________

Напомена: Модел Уговора мора бити попуњен, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица понуђача.


