
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, УЖИЦЕ 
БРОЈ: 2014/11-УАД-01/9 
ДАТУМ: 01.11.2014. год. 
 
На основу чл. 2. ст. 2. тач. 1. Закона о ауторским и сродним правима (“Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12) 
и Уговора о Темпус пројекту „Modernization and Harmonization of Tourism Study Programs in Serbia“, број: 544543-
TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR закључује се: 

 
 

УГОВОР О АУТОРСКОМ ДЕЛУ 
 
између: 
 
ВИСОКЕ ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, УЖИЦЕ, Трг Светог Саве 34, (у 
даљем тексту: Наручилац посла), коју заступа в.д. директора др Милош Јовановић, с једне стране, и 
 
Др Љиљане Трумбуловић, из Ужица, ул. Курлагина 10, ЈМБГ 0303968795018  (у даљем тексту: Аутор), с друге 
стране. 
 

Члан 1. 
 
Аутор ће извршити за рачун Наручиоца посла следеће послове - задатке:  
а) Рад на активности DEV 2.3 - Modernization and harmonization of existing undergraduate curricula: Учествовање у 
креирању курикулума основних студија из области туризма и израда садржаја предмета, 
б) Рад на активности DEV 2.4 - Development of new postgraduate curricula: Учествовање у креирању курикулума 
специјалистичких студија из области туризма и израда садржаја предмета, и 
в) Рад на активности DEV 2.5 – Development of teaching material: Написати књигу за наставни предмет Екологија 
и туризам. 
 

Члан 2. 
 
Аутор дужан је да посао који је предмет овог Уговора изврши у периоду: 
а) Активност DEV 2.3 - Modernization and harmonization of existing undergraduate curricula: Учествовање у 
креирању курикулума основних студија из области туризма и израда садржаја предмета - до 31.12.2014. године, 
б) Активност DEV 2.4 - Development of new postgraduate curricula: Учествовање у креирању курикулума 
специјалистичких студија из области туризма и израда садржаја предмета - до 31.12.2014. године, 
в) Активност DEV 2.5 – Development of teaching material: Написати књигу за наставни предмет Екологија и 
туризам – до 31.12.2014. године. 

 
Члан 3. 

 
За извршени посао из члана 1. овог Уговора, Наручилац посла платиће Аутору: 
а) За активност DEV 2.3 - Modernization and harmonization of existing undergraduate curricula износ од 100 еура, 
односно 11 404, 10 динара бруто (словима: једанаест хиљада четири стотине четири динара и десет пара), 
односно 8 413, 94 динара нето, 
б) За активност DEV 2.4 - Development of new postgraduate curricula износ од 100 еура, односно 11 404, 10 
динара бруто (словима: једанаест хиљада четири стотине четири динара и десет пара), односно 8 413, 94 
динара у нето износу, 
в) За активност DEV 2.5 – Development of teaching material: Написати књигу за наставни предмет Екологија и 
туризам износ од 600 еура, односно 68 424, 60 динара бруто (словима: шездесет осам хиљада четири стотине 
двадесет четири динара и шездесет пара), односно 50 483, 67 динара у нето износу. 

Укупна утврђена накнада у претходном ставу овог члана, у износу од 800 еура, односно 91 232, 80 динара бруто 
(словима: деведесет једна хиљада две стотине тридесет два динара и осамдесет пара), односно 67 311, 56 динара 
нето, исплатиће се Аутору по обављеном послу, то јест по усвојеном Извештају или Запису о реализацији 
појединачних активности. 
 

Члан 4. 
 
За све што овим Уговором није предвиђено важи Уговор о Темпус пројекту број: 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-
TEMPUS-JPCR, а у случају спора надлежан је суд у Ужицу. 



 
Члан 5. 

 
Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се 1 (један) примерак налази код Аутора, а 3 
(три) примерка код Наручиоца. 
 
 

АУТОР: 
 

Др Љиљана Трумбуловић 

ЗА НАРУЧИОЦА ПОСЛА: 
 

Др Милош Јовановић, в.д. директора 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА: 
 

Др Милутин Ђуричић 
 


