
Уговор о превозу туриста 

 

 

закључен __________ године између: 

 

 

1. Привредног друштва ______________ (пословно име) из ___________ (седиште), које 

заступа __________________ (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. Привредног друштва ______________ (пословно име) из ___________ (седиште), које 

заступа __________________ (у даљем тексту: Превозник) 

 

 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је обављање превоза аутобусом Превозника који је регистрован 

за ___ путника, по наруџбини Наручиоца. 

Превоз се обавља на релацији од _________ до ________, од понедељка до петка, у 

складу са важећим прописима и општим условима превоза Превозника који су саставни 

део овог уговора. 

Члан 2.  

Превозник се обавезује да: 

– туристе и њихов пртљаг превезе сигурно, удобно и тачно од полазног до одредишног 

места; 

– туристе превезе превозним средством из члана 1. уговора; 

– туристима издаје карте за путовање од полазног до одредишног места; 

– одговара за смрт или повреде туриста за време превоза; 

– одговара за штету коју туристи претрпе; 

– одговара за неизвршење превоза, прекид или закашњење. 

Члан 3.  

Ако за време аутобуског превоза дође до прекида из разлога за које туристи нису 

одговорни, они имају право да: 

– захтевају да их Превозник превезе до одредишног места другим примереним 

превозним средством; 

– одустану од даљег путовања и да захтевају од Превозника да им врати новац плаћен 

за превоз. 

Превозник не одговара за накнаду штете која настане услед закашњења или прекида 

путовања без његове кривице. 

Члан 4.  



Наручилац превоза се обавезује да поштује опште услове Превозника и да редовно 

плаћа трошкове превоза према Превозниковом ценовнику који је саставни део овог 

уговора. 

Члан 5.  

Превозник одређује највећу тежину и запремину путниковог пртљага који бесплатно 

превози. 

Превозник је одговоран за штету која настане услед губитка или оштећења путниковог 

пртљага, ако путник докаже да је до губитка или оштећења дошло због Превозникове 

кривице. 

Члан 6.  

Уговор важи годину дана од закључења и аутоматски се продужава за наредну годину 

ако га ___ месеца пре истека писмено не откажу уговорне стране. 

Члан 7.  

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и прописа који регулишу друмски превоз. 

Члан 8.  

Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у 

_______________. 

Члан 9.  

Уговор је сачињен у ___ истоветна примерка, по ___ за обе уговорне стране. 

 

Прилози: 

– општи услови превоза; 

– ценовник превозиоца. 

 

 

за Наручиоца 

__________________  

за Превозника 

_____________________ 

 


