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URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Opatička 4, OIB 

51456675076, kao naručitelj poslova (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa ravnateljica 

Ureda Helena Beus, s jedne strane  

 

i 

 

Ime i prezime, grad/općina, ulica i broj, OIB _________, kao izvršitelj (u daljnjem tekstu: 

Izvršitelj), s druge strane 

 

sklopili su 

 

 

UGOVOR O DJELU  

 

 

Članak 1. 

 

Izvršitelj se obvezuje da će za Naručitelja u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 

„Naziv Poziva“ ocijeniti dodijeljene projektne prijave, u zadanim rokovima dostaviti evidenciju 

procijenjenih prijava te da će biti dostupan za sastanke gdje će prezentirati svoj rad članovima 

Povjerenstva za procjenu. 

 

 

Članak 2. 

 

Poslove iz članka 1. ovog Ugovora Izvršitelj se obvezuje izvršiti u razdoblju od DD MM GG 

do DD MM GG. Ispunjene obrasce za ocjenjivanje za sve preuzete projektne prijave i 

evidenciju procijenjenih prijava Izvršitelj se obvezuje dostaviti do DD MM GG Odjelu za 

financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete Naručitelja. 

 

 

Članak 3. 

 

Izvršitelj je obvezan poslove navedene u članku 1. ovog Ugovora osobno obaviti u skladu s 

uputama i zahtjevima Naručitelja, a prema svom znanju i sposobnostima te sukladno zakonskim 

propisima i pravilima struke. Izvršitelj je dužan voditi evidenciju procijenjenih projektnih 

prijava primjenjujući propisani obrazac koji je prilog ovom Ugovoru. Točnost evidencije 

provjerava Naručitelj. 

 

 

Članak 4. 

 

Naručitelj se obvezuje platiti Izvršitelju novčanu naknadu u neto iznosu od __________ kuna 

(slovima: _______ kuna) po ocijenjenoj projektnoj prijavi iz članka 1. ovog Ugovora (u 

daljnjem tekstu: Ugovorena naknada). 
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Članak 5. 

 

Ugovorena naknada isplatit će se Izvršitelju u roku od 30 dana od dana izrade i usvajanja 

Izvješća o odabiru projektnih prijedloga za predmetni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. 

Isplata će se izvršiti na žiro-račun Izvršitelja – IBAN ______________________ otvoren u 

banci ____________________. 

  

Pored Ugovorene naknade Izvršitelju ne pripada pravo na nikakvu dodatnu naknadu ili naknadu 

troškova.  

 

 

Članak 6. 

 

Na navedeni neto iznos Naručitelj uplaćuje odgovarajući porez, prirez i doprinose. Izvršitelj 

je/nije prijavljen u II. stup mirovinskoga osiguranja.  

 

Podaci za uplatu u II. stup mirovinskoga osiguranja: 

Naziv obveznog mirovinskog fonda 

IBAN broj 

Broj osobnog računa 

 

 

Članak 7. 

 

Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati upute ukoliko smatra potrebnim, a 

Izvršitelj mu je dužan to omogućiti. 

 

 

Članak 8.  

 

Ukoliko Naručitelj procijeni da kvaliteta izvršenog posla od strane izvršitelja nije 

zadovoljavajuća, može odbiti isplatiti naknadu za one projektne prijave za koje je procijenio da 

nisu kvalitetno ocjenjene.  

 

Nezadovoljavajuća kvaliteta ocjene projektne prijave definira se ukoliko se utvrdi postojanje 

jedne ili više od navedenih stavki:  

 

 nepridržavanje Smjernica za ocjenjivanje,  

 nepoznavanje ciljeva i svrhe poziva,  

 nepoznavanje kriterija za ocjenjivanje,  

 nepridržavanje roka za izvršenje ocjenjivanja prijedloga projekata,   

 neispunjavanje evidencije procijenjenih prijava, 

 otuđenje, oštećenje ili gubitak dijela ili cjelokupne natječajne dokumentacije  

 neprijavljivanje sukoba interesa 

 neodaziv i neprisustvovanje na sastancima Povjerenstva za procjenu bez opravdanog 

razloga 

 

 

 



 3 

 

Članak 9. 

 

Ako tijekom obavljanja posla utvrdi da se Izvršitelj ne drži uvjeta ugovora, te da će obavljeno 

djelo imati nedostatke, Naručitelj je dužan na to upozoriti Izvršitelja i odrediti mu primjeran 

rok da svoj rad uskladi s preuzetim obavezama te o tome obavijesti Naručitelja. 

 

Ako do isteka roka Izvršitelj ne postupi po zahtjevu Naručitelja, Naručitelj će u tom slučaju 

raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete od Izvršitelja. 

 

 

 

Članak 10. 

 

Izvršitelj nema nikakva autorska prava na predmet Ugovora, ni pravo na bilo kakvo 

potraživanje naknade s tog naslova. 

 

 

Članak 11. 

 

U slučaju da se sporovi u provedbi ovog ugovora između ugovornih strana ne mogu riješiti 

sporazumno, niti putem postupka mirenja, spor rješava stvarno nadležan sud u Zagrebu. 

 

 

Članak 12. 

 

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 istovjetna primjeraka, od kojih se jedan uručuje Izvršitelju, a dva 

primjerka zadržava Naručitelj. 

 

 

Članak 13. 
 

U znak prihvaćanja odredbi ovog Ugovora stranke ga vlastoručno potpisuju. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb, DD MM GG 

 

 

 

 

Izvršitelj: 

 

 

 Za Naručitelja: 

RAVNATELJICA UREDA 

 

 

Ime i prezime  Helena Beus 

   
 


