HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA, Ulica Grge Tuškana 37/II, Zagreb, OIB:86676104888, koju
zastupa predsjednik, doc. dr.sc. Trpimir Goluža, dr.med. (u daljnjem tekstu:Naručitelj)
i
__________, ______________, ___________, OIB: ____________ (u daljnjem tekstu:Autor),
sklopili su dana ____________. ____________ 2018. godine slijedeći:

UGOVOR O STVARANJU
AUTORSKOG DJELA PO NARUDŽBI

Članak 1.
Hrvatska liječnička komora je Naručitelj autorskog djela – izrade standardiziranih edukacijskih materijala
u skopu projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ (u daljnjem
tekstu:autorsko djelo) na temu / teme: ............................................................................................
_________________________ je Autor od kojeg Naručitelj naručuje stvaranje autorskog djela – izradu
standardiziranih edukacijskih materijala u skopu projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika
opće/obiteljske medicine“.
Članak 2.
Naručitelj potpisom ovog Ugovora postaje nositeljem sveukupnih prava iskorištavanja autorskog djela
koji će sukladno potrebama Naručitelja i u trajanju po određenju Naručitelja biti prvi put korišteno pod
naslovom ………………………………………………………. za potrebe edukativnih radionica za liječnike
opće/obiteljske medicine po pojedinoj regiji na području Republike Hrvatske.
U navedenom smislu Naručitelj je ovlašten ostvarivati sva prava u vezi autorskog djela, a naročito prvi
put objaviti autorsko djelo, distribuirati autorsko djelo na sve moguće načine i u svim oblicima koji budu
poznati za vrijeme trajanja autorskih prava, i to bilo naplatnim, bilo besplatnim putem, stavljati autorsko
djelo na raspolaganje javnosti, vršiti preinake i obrade autorskog djela u smislu transkripcija,
konvertiranja u e-oblik, kraćenja i sl., ostvarivati pravo na naknadu za reproduciranje za privatno ili
drugo vlastito korištenje.
Stranke suglasno utvrđuju da sva prava na autorskom djelu te svim možebitnim izvedenicama Naručitelj
stječe kao isključiva prava, bez teritorijalnog ograničenja, za cijelo vrijeme sadašnje zakonske zaštite
autorskih prava, uključujući i možebitna produljenja ukoliko do istih dođe. Ujedno Naručitelj je ovlašten
pravima stečenim temeljem ovog Ugovora neograničeno raspolagati te ista prenijeti na bilo koju treću
osobu radi efikasnijeg ostvarivanja, bez posebnog odobrenja Autora.
Članak 3.
Autor se obvezuje temeljem ovog Ugovora isporučiti autorsko djelo najkasnije do dana ____________
2018. godine u odgovarajućem obliku, kvalitete podobne za korištenje na način određen ovim
ugovorom.

Autor se obvezuje na zahtjev Naručitelja, a u slučaju potrebe neodložno izvršiti potrebne preinake ili
dorade autorskog djela na način da ista budu upotrebljiva u smislu zahtjeva Naručitelja.
Autor jamči da je autorsko djelo originalno, da ne krši prava bilo koje treće osobe, da ima pravo zaključiti
ovaj Ugovor i dodijeliti Naručitelju sva prava kako je ovdje navedeno te odgovara Naručitelju za sva
potraživanja bilo koje treće osobe do pravomoćno sudski utvrđene visine eventualne naknade.
Autor ujedno jamči da naručeno autorsko djelo neće biti s njegove strane ili po njegovom nalogu
inkorporirano u smislu osnovne ili sporedne teme u bilo koje drugo ili novo autorsko djelo duljeg ili
drugačijeg trajanja, te da je stvoreno isključivo za Naručitelja, po njegovoj narudžbi.
Autor u svakom slučaju pridržava za sebe pravo izvođenja autorskog djela, zadržava pravo paterniteta
na autorskim djelima, te ima pravo biti označen na onim primjercima djela gdje je to u skladu s
uobičajenom praksom i tehničkim pretpostavkama moguće, no u svakom slučaju u sklopu vizualnog
djela za koje će autorsko djelo biti upotrijebljeno.
Naručitelj ovime također stječe trajno neisključivo pravo upotrebe imena i prezimena (uključujući i
sadašnji i budući pseudonim), lika i biografskih podataka Autora, kao i pravo da ovlasti druge na
upotrebu navedenog u svrhe povezane s korištenjem djela stvorenih temeljem ovog ugovora.
Članak 4.
Ugovorne stranke suglasne su da Autoru pripada bruto honorar u iznosu od _____________________
(___________________) kojeg će Naručitelj isplatiti Autoru odmah po isporuci autorskog djela.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te porez i prirez na dohodak obračunava i plaća
Naručitelj.
Naručitelj će naknadu za autorsko djelo doznačiti na IBAN Autora broj: ________________ kod
_________________________________.
Naknade koje proizlaze iz iskorištavanja naručenog autorskih djela priopćavanjem javnosti i na drugi
način, a koje se ostvaruju putem organizacija kolektivne zaštite autorskih prava pripadaju Naručitelju.
Prava koja se individualno ostvaruju, ostvarivat će, temeljem svojih isključivih prava Naručitelj.
Članak 5.
Naručitelj je ovlašten sva ili bilo koja svoja prava koja ima temeljem zakona i ovog ugovora prenijeti na
bilo koju treću osobu, bez posebnog pitanja ili odobrenja Autora, pri čemu je dužan poštivati prava
ugovornih strana utvrđena zakonom i ovim ugovorom.
Članak 6.
Ako se Autor pri obavljanju posla ne pridržava zahtjeva Naručitelja, Naručitelj će pozvati Autora da
odmah uskladi svoj rad. Ukoliko Autor ne postupi prema zahtjevima Naručitelja, ovaj može odmah
raskinuti ugovor, umanjiti honorar i zahtijevati naknadu štete od Autora.
Autor je dužan pri obavljanju posla postupati sukladno uvjetima i kriterijiima iz ponude i dokumentacije
o nabavi broj: UP.02.2.1.01.0002/2 koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 7.
Naručitelj se obvezuje naznačiti ime Autora prilikom korištenja autorskog djela, te ujedno u
promidžbenim materijalima kako je to uobičajeno u javnosti.
Članak 8.
Ugovorne stranke će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju spora utvrđuje se
nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 9.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Ugovor bit će u pisanom obliku i međusobno dostavljane osobnom dostavom,
putem dostavljača ili preporučenom poštom ili poštom uz povratnicu, odnosno mailom na adrese Autora
te Naručitelja.
Članak 10.
Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, jedan za Autora, a dva za Naručitelja.
Stranke su ovaj Ugovor pročitale i razumjele te ga u znak prihvata prava i obveza iz istog vlastoručno
potpisuju.

Klasa:
Ur. Broj:
Zagreb, _______________.

Naručitelj:

_________________________
Hrvatska liječnička komora
predsjednik
doc. dr.sc. Trpimir Goluža, dr.med.

Autor:

____________________

