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Уговор о пословној сарадњи  
 
Закључен дана ___________ год. У Нишу, између: 

1. ВИП ТОУРС & СЕРВИС Д.О.О. из Ниша, Трг Павла Стојковића 12, коју заступа 
директор Слободан Тарлаћ (у даљем тексту оганизатор путовања) и         

 

2.               
ПИБ:      тел:      

(друга уговорна страна) 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање одабране туристичке услуге од стране ВИП ТОУРС & СЕРВИС 
д.о.о 

 
1. Летовање 

2. Превоз путника 
3. Европске метрополе 

4. Зимовање 

5. Одложено плаћање чековима или административном забраном у договореном  року 
максимално у ___ месечних рата, укупна цена аранжмана је (у зависности од 

аранжмана) и платива је у ратама до _________________године.  Временске месечне 
рате се могу мењати само на основу пријаве купца за туристички аранжман. 

Члан 2. 

Туристичке услуге се продају по ценама које важе на дан уговарања услуга. Организатор 
путовања се обавезује да радницима (корисницима услуге) обезбеђује коришћење туристичких 

услуга, по њиховом избору на основу издате потврде. 
Члан 3. 

На зараду радника ставља се административна забрана од стране Вашег предузећа, ради 

обезбеђења отплате кредита последњег дана у месецу, са могућношћу уплате до петог у 
месецу (што опет зависи од тога када радник прима плату). Предузеће се обавезује да ће, 

уколико запосленом, по било којој основи, престане радни однос у предузећу, о томе без 
одлагања обавестити турстичку агенцију, а административну забрану пренети на послодавца 

код којег радник буде засновао радни однос. 
Члан 4. 

Организатор се обавезује да купцу обезбеди све тражене програме, са комплетним услугама и 

садржајима, као и са условима продаје.  
Члан 5. 

Организатор путовања ради програме у оквиру својих делатности, коју му омогућава лиценца  
Категорија А ОТП 131/2021 Министарства туризма Републике Србије. 

Члан 6. 

Овај уговор се закључује на неодређено време. Може се обострано прекинути уз писмено 
обавештење о раскиду, и то у отказном року од 30 дана. Свака уговорна страна се обавезује да 

заврши већ преузете обавезе поводом реализације овог Уговора. Уговорене стране су сагласне 
да ће све евентуалне неспоразуме решити саме и то споразумно, а уколико их не реше 

надлежан је Привредни суд у Нишу. 
 

Да су уговор прочитале, разумеле и да су сагласне са свим његовим наводима, уговорене 

стране потврђују својим потписом: 
 

Организатор путовања:     Одговорно лице предузећа 
----------------------------- 

        _________________________ 

дир. Слободан Тарлаћ       


