Пример уговора који практикант потписује
УГОВОР О ОБАВЉАЊУ
ФАКУЛТАТИВНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА - “INTERNSHIP” НА ИНСТИТУТУ БИОСЕНС
закључен између уговорних страна:
1. Института Биосенс – Истраживачко развојни институт за информационе технологије
биосистема, Др. Зорана Ђинђића 1, Нови Сад , кога заступа директор, проф. др Владимир
Црнојевић
и
2. (име и презиме, назив установе), као студента практиканта. (у даљем тексту практикант)
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобни односи уговорних страна у обављању стручног
усавршавања на Институту БиоСенс, с циљем да практикант добије одређена знања и вештине
које одговарају профилу његових студија, а које ће моћи да примени у пракси.
У извршавању преузетих обавеза у реализацији предмета овог уговора уговорне стране
су сагласне да међусобно не могу истицати било каква финансијска, односно материјална
потраживања.
Члан 2.
Институт БиоСенс ће студенту практиканту омогућити коришћење података и опреме,
као и остале неопходне услове за успешно обављање стручног усавршавања.
Институт БиоСенс може ускратити приступ информацијама и подацима који
представљају пословну тајну.
Сви подаци који се ставе на располагање практиканту власништво су Института БиоСенс
и као такви се не смеју делити трећим лицима, нити учинити јавно доступним, без претходне
сагласности Директора Института
Институт БиоСенс студенту обезбеђује заштиту здравља на раду, у складу са законом и
општим актима Института којима се утврђују мере заштите запослених.
Члан 3.
Директор Института задужује ИМЕ ПРЕЗИМЕ, РАДНО МЕСТО за руководиоца/ментора
стручног усавршавања који ће студента практиканта водити кроз цео период усавршавања.
Руководилац/ментор је одговорно лице за безбедност и заштиту на раду.
Посебне обавезе Руководиоца/Ментора јесу да практиканта, приликом ступања на
стручно усавршавање, упозна о радној дисциплини на Институту БиоСенс, и да, ако у току
трајања усавршавања наступе непредвиђене околности, одмах обавести Директора о њиховом
наступању.
Члан 4.
Руководилац/Ментор је дужан да са практикантом сачини план за обављање стручног
усавршавања који ће дефинисати обавезе и циљеве активности које ће студент практикант
спровести на Институтиу БиоСенс.
План за за обављање стручног усавршавања се прилаже као додатак овог уговора.
Руководилац/Ментор је дужан да партиципира у извршењу обавеза које практикант има
у току спровођења усавршавања на Институту БиоСенс.

Руководилац/Ментор ће по обављеном стручном усавршавању потписати и оверити
потврду о обављеном стручном усавршавању по унапред дефинисаном плану.
Члан 5.
Практикант се обавезује да ће извршити задатке прописане у плану за обављање
стручног усавршавања.
Практикант се обавезује да ће се придржавати радне дисциплине на Институту БиоСенс
као и предвиђених мера заштите на раду у складу са одредбама Правилника о безбедности на
раду и Правилника о заштити од пожара.
Члан 6.
Уколико резултате произашле из стручног усавршавања користи за израду публикације
(завршни рад, мастер рад, докторска дисертација, научна публикација), практикант је дужан да
се у одговарајућем делу захвали Институту БиоСенс.
Члан 7.
Свака уговорна страна ослобађа другу од грађанскоправне одговорности за штету
нанесену њима или њиховом особљу услед извршења овог Уговора, под условом да таква штета
није последица озбиљне и намерне повреде дужности и добрих пословних обичаја
Члан 8.
Усавршавање на Институту БиоСенс на основу овог уговора траје, у складу са
могућностима субјекта до максимално XX радних дана у периоду од _______.године до ______
године.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењиваће се од дана када студент
практикант ступи у субјект ради обављања стручног усавршавања.
Измене и допуне овог уговора пуноважне су ако су састављене у писаном облику.
Члан 10.
Уговорне стране ће решавати спорне односе у примени овог уговора искључиво мирним
путем, међусобним преговарањем.
Члан 11.
Прекид стручног усавршавања је могућ једностраним отказом било које стране у
писаном облику, без потребе навођења разлога за тај једнострани отказ.
У случају да практикант не изврши било коју од обавеза које произлазе из Уговора, и без
обзира на последице које предвиђа позитивно право, Институт БиоСенс има законско право да
раскине или откаже Уговор без икакве даље законске формалне радње уколико практикант не
предузима позитивне кораке у циљу стицања знања и радних дужности из овог уговора или
крши радну дисциплину.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка
задржавају потписник и Институт БиоСенс, а један примерак практикант.
У Новом Саду, ДАТУМ
ПРАКТИКАНТ

РУКОВОДИЛАЦ/МЕНТОР

________________________

_____________________
ИНСТИТУТ БИОСЕНС
_____________________
Проф. др Владимир Црнојевић,
директор

