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Препорака на : 
 

ДОГОВОР  ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, ПРОДАЖБА И 

РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ТУРИСТИЧКИ ПАКЕТ АРАНЖМАН 

 
 
I.      ДОГОВОРНИ СТРАНИ: 
         

1 Туристичка агенција:_______________________________(во натамошниот текст: 
туристичка агенција)  

2 Податоци за патникот: 

2.1 НН од Скопје, ул. __________________ бр.__, _________________________ 
                                                                                         (број на пасош ) 
 

2.1 Х.Х од Скопје, ул. __________________ бр.__, _________________________ 
                                                                                       (број на пасош ) 
 
II. ПОДАТОЦИ ЗА АРАНЖМАНОТ 

 

       Да се наведат патната дестинација или дестинациите и времето на престојот  со датум
1
; 

 

III.ВИД НА ПРЕВОЗ 

 

    Да се наведат средствата карактеристиките и категориите кои ќе се користат, датумите, 

времетео и местото на тргнување и враќање;
2
    

 

IV.УСЛОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 

 

   Сместувањето содржи локација, категоризација,  степен на комфор, негови главни 

каректиристики i план за оброци.
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V. УСЛОВИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАКЕТ АРАНЖМАНОТ 

 

     1. Пакет аранжманот од точка II на овој договор туристичката агенција се обврзува да го 

реализира доколку се пријават најмалку _____ заинтересирани лица за истиот. 

         Доколку не се пријават најмалку ______ заинтересирани лица, туристичката агенција се 

обврзува корисникот на услугата  да го  извести во рок од  ____ дена пред отпочнувањето на 

реализацијата на договорениот пакет аранжман и веднаш да му го врати платениот износ. 

                                                 
1
 Пример: 14 дневно патување и посета на Италија, франција и Шпанија од 1-07-2006 до 15-07-2006 г. При патувањето 

ќе се посетат сите значајни културни и забавни центри во: Италија-Венеција и Верона, во Франција: Монако - Монте 

Карло и Ница, Шпанија - Лорет де Мар и Барселона. 

Патувањето - посетата ќе се врши според Програмата за овој пакет аранжман, што е составен дел на овој договор.   

Тргнување на 30.06.2оо6 во 23 часот  од автобуска станица Скопје. 
2
 Пример: Комфорен автобус со 45 седишта, клима уред, разладен уред -  фрижидер, чартер лет со авион или кабина , 

кревет на брод или воз и сл; 

3 Пример: Сместувањето, согласно Програмата за овој пакет аранжман, ќе се врши во хотели според категоризацијата 

на угостителските објекти  согласно прописите на земјата во која се патува.  

а) еднокреветна соба со помошно лежиште, клима уред, телевизор и фрижидер, со поглед на море; или 

б) двокреветна соба со или без помошно легло, клима уред и фрижидер со поглед на море (по можност да се даде 

подобар опис на собите). 

в) План на оброци: Планот на оброците ќе се одвива согласно Програмата. 
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Туристичката агенција може да се откаже од договорот без обвраска за надомест на штета и 

кога минималниот број на патници, предвидени со  став 1 на оваа точка, не се собрале, под услов 
за таа околност корисникот на услугата од овој договор да биде известен во примерен рок кој не 
може да биде пократок од 5 дена пред денот кога реализацијата на овој пакет аранжман требало да 

започне. 

 

VI. ПОСЕТИ И ЕКСУРЗИИ 

 

      Посети и ексурзии или други услуги кои се вклучени во вкупната цена за пакет аранжманот
4
. 

 

VII. ЦЕНА НА ПАКЕТ АРАНЖМАНОТ СО ПРЕВОЗ И ПОЛН ПАНСИОН  

 

       Цената на пакет аранжманот со превоз и полн пансион изнесува________денари. 

        Исплата  се врши во готово или во   месечни рати.   

        Првата рата се плаќа на денот на склучувањето на овој договор. 

        Втората рата  се плаќа најкасно до___________ 2006 г. 

        Третата  рата се плаќа најкасно до ___________ 2006 г. 

        Во цената на овој  пакет аранжман не се вклучени следните давачки: 

- туристичката такса за престој; 

- аеродромските такси; 

- или давачките за слетување, испловување во пристаништа и сл. 

 

    

VIII. УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

    Туристичката агенција патниците и нивните предмети до крајот на реализацијата на овој пакет 

аранжман ги има осигурано во ___________. 

    

IX. ВРЕМЕ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЖАЛБИ 

 

        Корисникот на услугите на овој договор може во текот на користење на услугата  да се 

пожали на туристичката агенција за неисполнување на предвидените услови за користење на овој 

пакет аранжман, како што е на пример по однос на сместувањето доколку не одговара на 

соодветната категорија предвидена со овој договор, немање или неисправен телевизор или 

фрижидер, неквалитетна храна, неодржување на хигиената и слично и да бара соодветно 

сместување како што е договорено . 

      Ако услугите од договорот за организирање на овој пакет аранжман се извршени нецелосно 

или неквалитетно, корисникот на услугата може да поднесе приговор до туристичката агенција во 

рок од осум  дена   од денот на завршувањето на патувањето.  

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ТУРИСТИЧКАТА АГЕНЦИЈА 

 

1. Туристичката агенција може да бара зголемување на договорената цена од точка VII   на 

овој договор доколку дојде до промена на курсот на размената на валутата или промена во 

тарифата на превозникот што влијаат врз цената на патувањето. 

                                                 
Пример: 

 4 ) Во цената на овој пакет аранжман е вклучена  и еден ден екскурзија со посета на ________. Влезниците ги плаќаат 

корисниците на услугите. 

АЛТЕРНАТИВА: 

На барање на корисниците на услугите на овој пакет аранжман на нивна сметка  туристичката агенција може да 

организира и посета на одделни рекреативни центри.  

              Туристичката агенција се обврува на корисникот на услугата да му     даде еднодневен ланч  пакет за да може 

на своја сметка да го посети ________. 
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        Туристичката агенција  во случаите од став 1 на оваа точка  е должна веднаш да го извести 

патникот. 

        Ако зголемувањето на договорената цена од  точка VII на овој договор премине 10%, 

патникот може да бара да се раскине овој договор при што туристичката агенција е должна да му 

го врати платениот износ по основ на овој договор. 

 

          2.Туристичката агенција при реализацијата на овој пакет аранжман ќе му даде на патникот 

писмена информација за :  

  - Времето, местото на запирање и транспортните конекции , како и местото на патникот во 

автобусот; и   

  - името, адресата и телефонскиот број на локалниот претставник на туристичката агенција или 

локалната агенција за чијашто помош при тешкотија патникот може да му се јави. Ако во местото 

на престојот не постои таква агенција, ќе му го даде телефонскиот број или било која друга 

информација која што ќе му овозможи да контактира со туристичката агенција( организатиорот на 

овој пакет аражман). 

 

3. Туристичката агенција е должна на патникот или групата за која е организиран овој 

пакет аранжман , а кој ги праќа врз основа на договор за алотман, да им издаде писмена 

исправа(Упатница – Ваучер) на негово име, односно со име и презиме на членовите на групата со 

налог на угостителот да ги даде услугите што се содржани во неа. 

 Цената на угостителските услуги, од став 1 на оваа точка, на угостителот му ја плаќ|а 

туристичката агенција по извршените услуги. 

 

  4. Ако во почетокот на извршувањето на услугите од овој договор туристичката агенција не е 

во можност да ги оствари, ќе му предложи на патникот алтернативни аранжмани што одговараат 

или друг сличен пакет аражман од повисок квалитет како замена на овој пакет  аранжман и ќе му 

компензира дополнителни трошоци за разликата меѓу понудените и договорените услуги. Ако пакет 

аражман е од понизок квалитет , туристичката агенција на патникот ќе му ја врати разликата во 

цената или ќе му ја врати во најкраток можен рок целата сума која ја платил по овој договор.  
      Ако по тргнувањето голем дел од услугите не се остварени / дадени или ако туристичката агенција  увиди 

дека не е во можност голем дел од услугите да ги изврши, ќе предложи алтернативен аранжман што одговара 

за продолжување на пакет - аранжманот, без дополнителни трошоци за патникот и ако треба ќе му  ја  

компензира разликата меѓу понудените и добиените услуги. 

       Ако не е возможно да се направат алтернативните аранжмани во смисла на предходниот став или тие не 

се прифатени од патникот поради оправдани причини, туристичката агенција  ќе направи алтернативен 

аранжман каков што одговара за патникот без дополнителни трошоци, со еквивалентен превоз назад до 

местото на тргнување, или на некое друго место каде што патникот  се сложил и ако треба ќе го компензира 

патникот. 

 
           5. Туристичката агенција може да го откаже овој договор, наполно или делумно, без обврска 

за надомест на штета ако пред или за време на извршување на договорот настапат вонредни 

околности кои не можеле да се предвидат, ниту да се избегнат или отстранат, а кои, да постоеле во 

време на склучувањето на овој договор би претставувале оправдана причина да не го склучи 

договорот. 

Во случај на откажување на договорот пред неговото извршување, туристичката агенција 

мора во целост да го врати она што го примила од патникот по овој  договор. 

Ако туристичката агенција се откаже од договорот за време на неговото извршување, има 

право на справедлив надомест за извршените услуги, а е должна да ги преземе сите нужни мерки за 

заштита на интересот на патникот. 
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ПРАВА И ОБВРСКИ  НА ПАТНИКОТ 

 

1. Патникот е должен на барање на туристичката агенција навремено да ги достави сите 

податоци потребни за организирање на пакет аранжманот од овој договор, посебно исправите за 

преминувaње на границата.  

      2.  Патникот е должен да се грижи тој лично, неговите лични исправи и неговиот багаж да ги 

исполнуваат условите предвидени со граничните, царинските, санитарните, монетарните и други 

административни прописи. 

      3. Патникот е должен на туристичката агенција да го исплати надоместот за ангажирање од 

пакет аранжман,односно да ги исплати договорените рати, најкасно на денот определен во точка 

VII од овој договор. Во спротивно туристичката агенција има право да пресмета камата за 

ненавремено платени рати. 

4. Патникот може да определи друго лице наместо него да ги користи договорените услуги под 

услов да ги исполнува условите предвидени   со овој договор. Патникот од овој договор е должен да 

ги надомести трошоците на туристичката агенција за извршената замена. 

 

5. Патникот може во секое време да се откаже од овој   договор, наполно или делумно според, 

одредбите од оваа точка. 

 

        Ако патникот во рок од 5 или 10 дена пред почетокот на извршувањето на услугите од овој 

пакет аранжман, во смисла на став 1 од ова точка , го откаже договорот, туристичката агенција има 

право само на надомест на административните трошоци. 

 

Ако откажувањето на договорот не се изврши во рокот определен во став 1 на оваа точка, 

туристичката агенција може да бара од патникот надомест во определен економски оправдан 

процент од договорената цена,кој ќе се утврди сразмерно со времето преостанато до почетокот на 

извршувањето на услугите на овој пакет аранжман. 

 

6. Туристичката агенција има право само на надомест на направените трошоци ако патникот се 

откажал од договорот поради околности кои не можел да ги избегне или отстрани или кои, да 

постоеле во време на склучувањето на овој договор, би претставувале оправдана причина да не го 

склучи договорот,  како и во случај ако патникот обезбеди соодветна замена или заменатa ja  нашла 

туристичката агенција. 

 

7. Ако патникот се отаже од овој договор по почетокот на неговото извршување (патување), а 

причина за тоа не се околностите од точка 6 од овој договор, има право на полниот износ на 

договорената цена за овој  пакет аранжман. 

 

8. Патникот одговара за штетата што ќе ја причини на туристичката агенција со 

неизвршувањето на обврските предвидени со овој договор и одредбите предвидени со закон. 

 

 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

 

1.Составен дел на овој договор е Програмата на овој Туристички аранжман. 

2.Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување. 

3.По еден примерок од овој договор се дава на корисникот на услугата.  

 


