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        УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ТУРИСТИЧКОГ АРАНЖМАНА 
 
 
           Односи између туристичке агенције као ствараоца, и путника/туристе, као 
корисника туристичког аранжмана , регулишу се првенствено на основу уговора  о 
путовању. Услови везани за туристички аранжман морају бити прецизно дефинисани, 
како би се избегле све недоумице у односима између туристичке агенције и њених 
клијената. Обједињавањем услова за коришћење туристичког аранжмана агенција у 
суштини дефинише своју понуду потенцијалним потрошачима. Потрошачи могу такву 
понуду прихватити или одбити. Уколико прихвате понуду, подразумева се да су у 
потпуности сагласни и са свим условима путовања. Због тога агенција мора учинити 
доступним како своје опште услове путовања, тако и поједине специфичне, који се 
односе на конкретни туристички аранжман. 
           Обично су општи услови путовања исти или слични за све туристичке агенције у 
једној земљи. Код нас се усклађивање у овој области обавља у оквиру Југословенског 
удружења туристичких организација(ЈУТА).  
 

                      
 
                              ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА 
 
 
           Пријављивањем и уплатом аконтације ѕа путовање из овог програма заснива се 
правни однос, уговор о организовању путовања између организатора Младост-турист 
и путника који стиче статус учесника путовања између уплатом аранжмана. 
 
             ЦЕНА АРАНЖМАНА: - Ценом аранжмана обухваћене су само услуге које су 
наведене у овом програму. Организатор може повећати цену аранжмана утврђену овим 
програмом и захтевати доплату од путника ако је дошло до промене курса разлике 
валуте, промене у тарифама превозника, повећање законских, пореских и сличних 
обавеза и једностраног повећања цена пружалаца услуга аранжмана. Разлика у цени по 
овим основама износи онолико колико је ово повећање утицало на цену аранжмана. 
Ако повећање цене аранжмана пређе 20%, путник може раскинути уговор без обавезе 
накнаде штете организатору. У случају да повећање цена не прелази 20%, а путник 
тражи раскид уговора, примењиваће се одредбе о отказу путовања од стране 
организатора путовања. Целокупни износ динарског дела аранжмана треба уплатити 
најкасније 7 дана пре почетка путовања, ако другачије није уговорено. Девизни део 
цена аранжмана уплаћује се представнику агенције  у иностранству у валути која је 
наведена у програму. 
          
             ОТКАЗИ И ИЗМЕНЕ ДАТУМА ПОЛАСКА – Путник може у сваком 
тренутку одустати од путовања. Отказивање се врши писменим путем на продајном 
месту где је извршено пријављивање или телеграмом. У случају отказивања путовања 
путник је дужан да организатору плати накнаду у зависности од времена отказивања и 
то: 
- 5% од цене аранжмана, ако се аранжман откаже преко 30 дана пре почетка 

путовања, 
- 10% од цене аранжмана ако се аранжман откаже 29 до 20 дана пре почетка 

путовања,  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
-  
-  

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
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