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Уговор

Закључен дана ______________ 2016.год. у  Новом Саду, између:

1. ГРАНД ТОУРС из Новог Сада, Железничка 23/а, кога заступа директор Петар Кнежевић (у даљем тексту         
организатор путовања),МБ 20339748, ПИБ 105249896, текући рачун бр.160-306199-69 који се води код 

Банка интеса и 
2.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
    ПИБ:                                                                                                 Teл                                                                                  
    (у даљем тексту купац)

Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање одабране туристичке услуге од стране ГРАНД ТОУРС-а 

− Летовање

− Зимовање

− Европске метрополе, одложено плаћање два месеца након искоришћења аранжмана уз гаранцију 
чековима или путем административне забране.

Члан 2.
Туристичке услуге се продају по ценама које важе на дан уговарања услуга.Организатор путовања се обавезује да 
радницима(корисницима услуге) обезбедђује коришћење туристичких услуга, по њиховом избору на основу издате 
потврде од стране послодавца(купца). Купац се обавезује да ће достављати спискове до петог у месецу и 
садржаће презиме,име,шифру купца,износ цене, висину месечне обавезе и рокове доспећа при чему рок доспећа 
почиње од                                до
Одложено плаћање се одобрава наменски, за куповину туристичког аранжмана за наменска путовања. 

Члан 3.

Туристичке услуге радници-купци купују уз потврде издате од стране финансијске службе послодавца а која садржи 
висину  износа  који  се  може  месечно  од  зараде  обустављати  купцу.  Потврда  се  користи  уз  увид  личне  карте  
обавезу купца да потпише уговор за уговорен аранзман 

Члан 4.
Синдикална  организација  се  обавезује  да  ће,  сваки  месец  редовно  пребацивати  новац(унапред  у  агенцији 
договорену  рату) уколико  запосленом,  по  било  којој  основи,  престане  радни  однос  у  предузећу,  о  томе  без 
одлагања мора да обавестити турстичку агенцију.

Члан 5.
Послодавац се обавезује да у случају престанка радног односа радника-купца по било ком основу о овој чињеници 
у року од 3 дана извести организатора путовања, поштујући при том да наплату потраживанја која нису могла бити 
исплаћена од зараде купца, обезбеди други уговарач наплатом од купца у корист првог уговарача.
Уколико  купац  не буде  кредитно  способан   а потврда  издате  од стране  финансијске службе  послодавца  и роба 
купљена  послодавац  ће  о  овој  чињеници  у  року  од  3  дана  известити  првог  уговарача  и  договорено  са  првим 
уговарачем вршити обуставе у краћим роковима него што је уговорено.
Непоштовање  обавезе  из  претходног  става  може  бити  основ  за  раскид  уговора  као  и  накнаду  штете  првом 
уговарачу до висине цене купљеног аранжмана.  

Члан 6.
Организатор се обавезује да купцу обезбеди све тражене програме, са комплетним услугама и садржајима, као и 
са условима продаје. 



Члан 7.
Организатор путовања реализује програме у оквиру својих делатности, што му омогућава Лиценца ''ОТП'' 293/2010 

Члан 8.
Овај уговор се закључује на годину дана . 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 Трговински суд у Новом Саду.

Овај уговор је извршан  Да су уговор прочитале, разумеле и да су сагласне са свим његовим наводима, уговорене 
стране потврђују својим потписом:

Организатор путовања:

                                                                                                                                                                  

дир. Петар Кнежевић Одговорно лице или 
председник синдиката


