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Контекст пројекта
Пројекат „Набавка нових модула за Централни информациони систем у угоститељству и
туризму“ представља надоградњу на постојеће функционалности ЦИСа:
•

Туристичке агенције:
 Циљ овог модула јесте да обезбеди информатичку подршку кроз ЦИС за продају
туристичких аранжмана у складу са
Правилником о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у
зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава,
као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања, у делу који се односи на
издавање гаранције путовања, проверу валидности гаранције и контролу продаје
туристичких аранжамана у складу са Правилником.

Набавка нових модула ЦИСа

Циљеви пројекта
Обезбеђивање информатичке подршке кроз ЦИС за:
1. Евиденцију продатих туристичких путовања,
2. Валидирање износа гаранције путовања и висине промета,
3. Обавештење о истеку лиценце и гаранције путовања и
4. Обезбеђење извештавања из система
5. Провера издатих гаранција од стране путника.
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ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

Модул за Туристичке агенције ће из Регистра туризма који води АПР обезбедити:
1. Иницијално преузимање званичних података о регистрованим туристичким агенцијама
организаторима и посредницима (путем интеграционог интерфејса за размену података)
2. Ажурирање преузетих званичних података на дневном нивоу
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ЕВИДЕНЦИЈА УГОВОРА
 УГОВОРИ О ПОСРЕДОВАЊУ
Систем ће омогућити Организатору путовања да евидентира уговоре о посредовању у продаји
туристичког путовања са Посредницима којима је поверена продаја и посредовање у продаји
туристичких путовања.
Уколико не постоји веза између туристичке агенције Организатора и Посредника, систем неће
дозволити посреднику продају туристичког путовања.
 УГОВОРИ СА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
Организатор путовања да би израдио програм путовања у писаној форми дужан је да има
закључене уговоре са трећим лицима којим је поверено извршење услуга из тог програма
путовања и да те уговоре евидентира у систему.
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Евиденција програма пу товања
Туристичка агенција организатор путовања ће евидентирати све креиране програме путовања.
Сваки програм путовања мора бити повезан са уговорима са трећим лицима који се односе
на тај програм путовања (приложени уговори у систему).
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Евиденција продатих
т уристичких пу товања
Систем ће омогућити да туристичке агенције Организатори и Посредници воде евиденцију
података у структуираном облику о продатим туристичким путовањима.
Омогућено је коришћење интерфејса са постојећим системима туристичких
агенција. Интерфејс ће бити јединствен за све туристичке агенције, односно иста правила ће
важити за све агенције (структура података, вредности шифарника, итд)
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ПОТВРДЕ О ГАРАНЦИЈИ
ПУТОВАЊА
Након уноса података за продато туристичко путовање, систем ће омогућити генерисање и
штампу потврде о гаранцији путовања која треба да садржи сет података који се евидентира
за свако продато туристичко путовање.
У зависности од категорије лиценце и висине промета систем ће дозволити унос података о
продаји туристичког путовања само до планиране висине промета.

Туристичке агенције могу у сваком тренутку да провере своје заузтеће висине промета
и све актуелне продаје туристичких аранжмана које заузимају висину промета.
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Провера валидности издате
гаранције пу товања
од стране пу тникa
Систем ће омогућити путнику коме је
продато туристичко путовање да
приступи
јавној страници која ће јасно бити
назначена на порталу Министарства
и да провери валидност издате гаранције
путовања.
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