
Завод за културу војвођанских Русина     МОДЕЛ УГОВОРА 

Футошка бр. 2/III, Нови Сад        

Број: 

Дана: 
 

 

На основу члана 199. Закона о раду, Завод за културу војвођанских Русина, са седиштем у 

Новом Саду, Футошка бр. 2/III, ПИБ: 105768988, матични број: 08893047, број рачуна: 

840-102743-68, Управа за трезор, кога заступа директор Анамарија Ранковић (у даљем 

тексту: Наручилац) с једне стране 

 

и 

_______________________ (име и презиме понуђача), ЈМБГ: ___________________, бр. 

л.к. ________________, по занимању: _______________________, са пребивалиштем у 

___________________________, ул. ___________________ бр. ____ (даље: Извршилац 

посла), с друге стране  

 

дана ________ 2021. године у Новом Саду, закључују 

 

 

УГОВОР О ДЕЛУ 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац посла за предметну услугу спровео поступак набавке на које се 

закон не примењује, у складу са  чланом 27. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.91/2019), 
- да је Извршилац посла доставио понуду, заведена код Наручиоца посла под бр. 

______ од _______ 2021. године, која се налази у прилогу овог уговора и чини његов 

саставни део. 
 

Наручилац ангажује Извршиоца посла на пословима ишчитавање података у матичним 

књигама рођених (крштених), венчаних и умрлих гркокатоличких црквених општина 

Куцура, Стари Врбас, Нови Сад и Ђурђево које су старије од 100 година, по задатим 

параметрима у Excel  формату. Материјал за ишчитавање ће бити достављен у PDF или 

JPG формату, а текст који се ишчитава може бити на русинском, латинском, немачком или 

мађарском језику. Податке је потребно уносити у оригиналном облику и преведене на 

русински језик у унапред припремљену табелу како би се систематизовали потребни 

подаци. Извршилац посла потребно је да направи табелу (преглед), са изменама у Excel 

табели у складу са садржајем на који наиђе у матичним књигама. 

Извршилац посла обавезује се да ће наведене послове извршити најкасније до 31.12.2021. 

године. 

 



Члан 2. 

Извршилац посла се обавезује да послове наведене у члану 1. овог уговора изврши према 

упутствима добијеним од Наручиоца посла. 

Члан 3. 

Евентуалне примедбе Извршилац посла је дужан да отклони у року од 3 дана од дана 

указивања на примедбе. 

Члан 4. 

Наручилац посла се обавезује да по извршеном послу на име месечне накнаде за обављени 

посао исплати бруто износ од ____________ динара у року од 45 дана од дана 

преузимања квалитетно обављеног посла, на текући рачун извршиоца посла, бр. 

__________________________ код ___________ банке. 

Члан 5. 

За време обављања посла из члана 1. овог уговора Извршилац посла има право на 

пензијско и инвалидско осигурање, у складу са Законом о раду. 

Овим уговором Извршилац посла потврђује да је (заокружити категорију осигурања):  

1. запослено лице код другог послодавца 

2. старосни пензионер 

3. предузетник 

4. пољопривредник 

5. незапослено лице 

или друго: __________________.  

Члан 6. 

Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 

које не реше споразумно, решаваће надлежни суд у Новом Саду. 

Члан 7. 

Овај уговор сачињен је у три истоветна примерка, од којих два примерка задржава 

Наручилац посла, а један примерак задржава Извршилац посла.  

 

У Новом Саду, дана _____ 2021. године 

 

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА     НАРУЧИЛАЦ ПОСЛА 

_____________________     ____________________________ 

(име, презиме и потпис     Анамарија Ранковић, директор 

Понуђача) 


