
 
 
                                          УГОВОР  О  ДЕЛУ 
 
                                                                                   правни извор 
                                                   чл. 600-629. Закона о облигационим односима 
 
 

 закључен ___________ године између: 
 
 
Петра Петровића из __________, улица и број ___________________, ЈМБГ  

______________ (у даљем тексто: наручилац)  и 
 
 Јована Јовановића из ___________, улица и број 
_________________________, ЈМБГ ______________ (у даљем тексту: посленик) 
 
 
                                                                Члан 1. 
 На основу овог уговора посленик се обавезује да по наруџбини наручиоца и 
за његове потребе изврши поправку каросерије, лимарске радове, фарбање и 
лакирање путничког аутомобила марке _________, рег. број __________, а 
наручилац се обавезује да посленику за извршено дело исплати накнаду на начин и 
под условима утврђеним уговором. 
 Посленик потврђује да му је наручилац у моменту закључења уговора 
предао кључеве предметног аутомобила. Од предаје кључева посленику почиње да 
тече рок за извршење уговорних обавеза. 
 
                                                               Члан 2. 
 Посленик се обавезује да обезбеди потребан материјал за извршење 
уговорених радова у року од ____ дана од закључења уговора. 
 
                                                                Члан 3. 
 Посленик се обавезује да уговорене радове обави према уговору и 
правилима посла (струке) у року од ____ дана од закључења уговора и да у истом 
року наручиоцу преда предметни аутомобил са обављеним радовима. 
 Посленик има право да  поједине послове из овог уговора повери 
сарадницима, али он остаје одговоран наручиоцу за благовремено и квалитетно 
извршење посла. 
 
                                                                 Члан 4. 
 Наручилац има право надзора над обављањем послова који су предмет овог 
уговора, а посленик је дужан да му то омогући. 
 Посленик је дужан да се у обављању посла придржава налога и упутстава 
наручиоца. 
 



                                                                 Члан 5. 
 Ако наручилац утврди да је посленик у великом закашњењу са почетком 
извођења уговорених послова, те да је очигледно да посао неће извршити у 
уговореном року, он има право једностраног раскида овог уговора и право на 
накнаду штете коју је претрпео због послениковог закашњења. 
 

                                                     Члан 6. 
 Приликом пријема аутомобила наручилац је дужан да утврди да ли је 
посленик обавио послове у складу са уговором и његовим налозима. 
 После прегледа радова и пријема аутомобила посленик неће одговарати за 
недостатке који се могу утврдити обичним прегледом. 
 Ако посленик не отклони недостатке на које је упозорен у накнадном 
примереном року, наручилац може да раскине уговор и да захтева накнаду штете. 
 
                                                                  Члан 7.  
 Наручилац се обавезује да приликом закључења уговора посленику плати 
предујам у износу од _______ динара, ради набавке материјала потребног за 
извршење уговорених послова. 
 Посленик је дужан да показивањем рачуна наручиоцу оправда дати аванс. 
 
                                                                  Члан 8. 
 Наручилац се обавезује да посленику исплати накнаду за извршени посао у 
износу од ________ динара у тренутку пријема и одобрења посла. 
 Наручилац је дужан да посленику плати додатне трошкове које је  имао у 
вези са извршењем посла, а који нису били познати у моменту закључења уговора. 
 
                                                                  Члан 9. 
 Посленик има право залоге на предметном аутомобилу ради обезбеђења 
наплате накнаде по овом уговору и признатих трошкова. 
 
                                                                  Члан 10. 
 За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 
                                                                   Члан 11. 
 Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у _______. 
 
                                                                   Члан 12. 
 Овај уговор је сачињен у ____ истоветна примерка, ____ за наручиоца, а ___ 
за посленика. 
 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                             ПОСЛЕНИК        
  _______________                                                      ________________ 

  Петар Петровић                                                        Јован Јовановић 
 

 2


