УГОВОР О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ У ВЕЗИ ПРОДАЈЕ СКИ КАРАТА

Закључен у Београду, дана ______________. године, између:

• ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, Београд, Милутина Миланковића 9, матични број: 20183390, ПИБ 104521515, које
заступа Дејан Ћика, директор (у даљем тексту: ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ), са једне стране, и
• ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна у погледу купопродаје
ски карата „десет у сезони“ за Ски центар „Копаоник“, Скијалиште „Стара планина“ и Скијалиште „Златибор“ за
скијашку сезону 2019/2020.
Ски карте из претходног става овог члана нису персонализоване и садрже лого ______________________ .
Члан 2.
ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ се овим уговором обавезује да у току скијашке сезоне 2019/2020. омогући
____________________________ куповину ски карата „десет у сезони“ за Ски центар „Копаоник“, Скијалиште
„Стара планина“ и Скијалиште „Златибор“ по ценама из званичног ценовника ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, уз
примену важећих попуста.
__________________________ не сме продавати ски карте које су предмет овог Уговора трећим лицима,
односно вршити било какве злупотребе у вези са ски картама.
Члан 3.
На основу захтева за издавање ски карата које је поднело ________________________, ЈП СКИЈАЛИШТА
СРБИЈЕ ће издати предрачун за ски карте које су предмет овог Уговора.
Након извршене уплате по издатом предрачуну, од стране ______________________, ЈП СКИЈАЛИШТА
СРБИЈЕ ће ски карте које су предмет овог Уговара ставити на располагање _____________________________.

Члан 4.
Корисници ски карата које су предмет овог Уговора остварују право на обавезно осигурање од последица
несрећног случаја, услугу службе спасавања, као и на здравствено збрињавање у случају повреде на скијалиштима
под условом да их служба спасавања допреми до званичног Траума центра.
Ски карте које су предмет овог Уговора важе за цео систем жичара Ски центра/Скијалишта.
____________________________ се обавезује да води евиденцију издатих ски карата и да на захтев исту
достави ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ.

Члан 5.
___________________________ се обавезује да у свему поступа са пажњом доброг привредника, као и да у
свако доба пружи ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ сва обавештења о стању продаје ски карата, као и сва додатна
објашњења која ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ затражи.

Члан 6.
Уговор се закључује на одређено време, до окончања скијашке сезоне 2019/2020.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да, у случају злоупотребе било које ски карте која је предмет овог Уговора,
ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ има право да једнострано раскине овај Уговор и изврши блокаду свих ски карата које
су предмет овог Уговора, у ком случају је _________________________ у обавези да одмах изврши повраћај ЈП
СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ свих ски карата.
Уговорне стране су сагласне да ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ неће извршити повраћај новца
____________________ у случају да се ски карте које су предмет овог Уговора не искористе (делимично или у
целости) из било ког разлога или ако се на било који начин злоупотребе.
Уговорне стране могу споразумно или једнострано раскинути овај уговор уз поштовање отказног рока од
30 (тридесет) дана.
Уговорна страна која иницира раскид уговора дужна је да то учини писменим путем обавештавајући другу
уговорну страну.
Члан 8.
Свака евентуална измена предметног уговора мора бити извршена у писаном облику, анексима уговора.
Члан 9.
За све што није предвиђено одредбама овог уговора биће примењене одредбе Закона о облигационим
односима и други позитивни прописи Републике Србије.
Члан 10.
Евентуалне спорове који настану током извршења овог Уговора решаваће Привредни суд у Београду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
_____________________
директор Дејан Ћика

__________________

