
На  основу  члана  199.  Закона  о  раду  ("Сл.  гласник  РС",  број  24/05),  чл. 

колективног  уговора  и  чл.

закључује  се

УГОВОР О ДЕЛУ

Између  послодавца

кога  заступа

по  занимању

у

(у  даљем  тексту:  извршилац  посла)

Уговорне  стране  су  се  споразумеле  о  следећем:

1. Извршилац  посла  се  обавезује  да  изврши  следећи  посао

на  следећи  начин

од  следећег  материјала

и  под  следећим  условима

2. Посао  -  послове  из  тачке  1  овог  уговора  извршилац  посла  је  дужан  да  заврши  најкасније  у  року  од

закључења  овог  уговора  -  најкасније  до

1.  овог  уговора  и  упутствима  добијеним  од  послодавца.

3. Извршени  посао  из  1.  овог  уговора  извршилац  посла  предаје  послодавцу  одмах  по  извршењу, 

о  чему  се  сачињава  записник  о  примопредаји  или  се  извршиоцу  посла  издаје  одговарајућа  писмена  потврда  о

пријему,  односно  потврда  о  извршеном  послу.

4. Ако  извршилац  посла  не  заврши  посао  у  уговореном  року  или  га  изврши  неквалитетно,  дужан  је  да

у  року  од

датом   од   стране   послодавца   изврши   уговорени   посао.   У  противном,   сносиће   одговарајуће   последице

утврђене  законом.

5. Послодавац  се  обавезује  да  извршиоцу  посла  обезбеди  потребан  материјал,  оруђа  за  рад  и  др.

за  извршење  уговореног  посла  -  уговорених  послова  и  да  му  за  извршени  посао  -  за  извршене  послове

исплати,  и  то

6. За  све  што  није  предвиђено  овим  Уговором  непосредно  ће  се  примењивати  одредбе  Закона  о  обли-

гационим  односима  ("Службени  лист  СФРЈ",  бр.  29/78,  39/85  и  57/89  и  "Службени  лист  СРЈ",  бр.  31/93)  и

Закона  о  раду  ("Службени  гласник РС",  бр.  24/05).

Посебног

Колективног уговора код послодавца

(навести фирму - назив име и седиште послодавца)

у

и лица

са пребивалиштем

ул. бр. општина

, године у свему како је навадено у тачки

од  дана  указивања  на  недостатке,  отклони  све  недостатке,  односно  да  у  новом  року

у  року  од дана  по  пријему  посла.



7.   Евентуалне  спорове  по  овом  уговору,  уговорене  стране  ће  решавати  споразумно,  а  спорове  које

не  реше  споразумно,  решаваће  надлежни  суд  у

8.   Овај  Уговор  сачињен  је  у истоветних  примерака,  од  којих  по примерака  задржава

свака  уговорна  страна.

У дана године

Извршилац посла, Послодавац,

Текући рачун

код  банке

Напомена: По чл. 199 Закона о раду, послодавац може са одређеним лицем, да закључи уговор о делу,
ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или
оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

Уговор може да се закључи и са лицем које обавља уметничку или другу делатност у области културе.

Детаљније о уговору о делу видети одредбе чл. 600. до 629. Закона о облигационим односима.


