Уговор о допунском раду
Закључен дана ____________ године у _______________, између:
1. _______________________________________________________
(пословно име, седиште, матични број, ПИБ и име лица овлашћеног за
заступање правног лица), као послодавац (у даљем тексту: Послодавац),
с једне стране и
2. ________________________________ по занимању
_____________________, с пребивалиштем у ________________, као
извршилац посла (у даљем тексту: Извршилац посла), с друге стране.
Уговорне стране су се сагласиле да закључе овај уговор како следи:
Члан 1.

Извршилац посла преузима обавезу да за Послодавца
___________________ обавља следеће послове:
_____________________________________________ (опис послова).
Извршилац посла ће наведене послове обављати у седишту Послодавца,
односно у _______________________________.
Члан 2.

Послове из члана 1. Извршилац посла ће обављати ______ радних дана у
недељи у укупном трајању од ______ радних сати.
Извршилац који ради с пуним радним временом код једног послодавца,
може да закључи уговор о допунском раду с другим послодавцем, а
највише до једне трећине пуног радног времена. Евиденцију о радним
сатима водиће Послодавац, на крају сваке радне недеље.
Извршилац посла ће давати сагласност на ту евиденцију својим
потписом.
Члан 3.

Послодавац ће Извршиоцу посла на име обављеног рада исплатити износ
од ______________ (__________________) динара у року од
______________________.
Поред износа накнаде за обављени посао, послодавац ће на име накнаде
трошкова које је извршилац посла имао у вези с уговореним радом,
исплатити извршиоцу посла и следеће трошкове:

___________________________________________________________
__;
___________________________________________________________
__;
___________________________________________________________
__.
Члан 4.

Извршилац је дужан да се придржава свих прописаних мера заштите на
раду.
Запослени има право на осигурање за случај повреде на раду и
професионалног обољења, у складу са законом и општим актима
Послодавца.
Члан 5.

Овај уговор се закључује на период од ______________ и важи до
____________.
По истеку наведеног периода Послодавац и Извршилац посла могу,
уколико се укаже потреба за даљим радом Извршиоца посла, закључити
анекс уговора.
Члан 6.

Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране решаваће
споразумно, у супротном надлежан је суд у __________________.
Члан 7.

Овај уговор је сачињен у ____ (_________) истоветна примерка од којих
по ____ (_________) задржава свака страна уговорница.
Број __________
У _____________ дана _________ године

Извршилац посла
_______________

Послодавац
_______________

