
 

 

 

 
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA, Ulica Grge Tuškana 37/II, Zagreb, OIB: 86676104888, koju 

zastupa predsjednik doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)  
 

i 
 
_____ naziv______, ______sjedište______, OIB :______, zastupano po : _________ (u daljnjem 

tekstu: Izvršitelj), 
 

sklopili su slijedeći 
 

UGOVOR O NABAVI USLUGA 

ORGANIZACIJE RADIONICA  
za Grupu 1. Regija Središnja RH/Grupu 2. Regija Južna RH/Grupu 3. Regija Zapadna 

RH/Grupu 4. Regija Istočna RH 
(upisati samo grupu za koju se sklapa Ugovor) 

  
 

Članak 1. 

 
Ovaj Ugovor se sklapa temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja i objavljene Dokumentacije 

za nadmetanje sa svim prilozima, KLASA:______________, URBROJ:_____________________ (dalje: 
Dokumentacija za nadmetanje) i to u sklopu projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika 

opće/obiteljske medicine“, evidencijski broj nabave: UP.02.2.1.01.0002/11, financiranog od strane 

Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kojeg provodi Naručitelj. 
 

Naručitelj je Odlukom o odabiru, KLASA: ___________, URBROJ: ____________  od_______. 2023. 
godine, za Grupu 1. Regija Središnja RH/Grupu 2. Regija Južna RH/Grupu 3. Regija Zapadna RH/Grupu 
4. Regija Istočna RH (upisati samo grupu za koju se sklapa Ugovor) odabrao ponudu Izvršitelja _____ 
naziv______, ______sjedište______, OIB :______, kao ponudu s najboljim omjerom cijene i kvalitete 

te ponudu koja je sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje.  

 
Naručitelj zadržava pravo da tijekom važenja ugovora provjerava nepostojanje osnova za isključenje te 

postojanje sposobnosti kod Izvršitelja.  
 

Sljedeći dokumenti smatraju se i tumače kao sastavni dio ovog Ugovora:  

 
Dokumentacija za nadmetanje KLASA:______________, URBROJ:________________ (Prilog 1), 

zajedno sa Ponudom Izvršitelja broj: _________________ od ____________ 2023. g. (Prilog 2) i 
Troškovnikom Izvršitelja iz ponude broj _________ od 2023.g. (Prilog 3). 

 

 
Članak 2. 

 
Ovim ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje Naručitelju pružiti uslugu u skladu sa 

Ponudom Izvršitelja broj _______ od ______ (Prilog 2), Troškovnikom Izvršitelja iz ponude broj 
_________ od 2023.g. (Prilog 3), cjelokupnom Dokumentacijom za nadmetanje (Prilog 1), ovim 

Ugovorom te svim njegovim sastavnim dijelovima.  

 



 

 

 

Naručitelj može zahtijevati pružanje samo usluga obuhvaćenih Ponudom, odnosno navedenih u 
Troškovniku.  

 
 

Članak 3. 
 

Za obavljene usluge Naručitelj će platiti Izvršitelju ugovornu cijenu od: _________ EUR (slovima: 

__________), uvećan za iznos PDV-a od ____ EUR  (slovima________), ukupno iznos od ________ 
EUR (slovima: __________), u rokovima i na način kako je definirano odredbama ovog Ugovora. 

 
U navedenu cijenu nabave uključeni su svi troškovi vezani uz predmet nabave, kao što su: svi troškovi 

i popusti, potreban rad, pakiranje, transport, istovar, unos, osiguranje, provizije, bankarski troškovi, 

skladištenje, uredska i ostala tehnička oprema koja će se koristiti u razdoblju izvršavanja usluge, troškovi 
za putovanja stručnjaka za aktivnosti koje je potrebno izvršiti, uključujući troškove goriva, cestarine i 

smještaja za stručnjake, i svi ostale troškove koji mogu nastati prilikom realizacije predmetnog posla, 
odnosno pružanja usluge. 

 
Izvršitelj neće isticati nikakva naknadna potraživanja, posebno zbog zablude, prekomjernog oštećenja, 

promjena cijena, tečaja i cijene rada, većih davanja uzrokovanih obvezama prema službenim tijelima te 

bilo kakva odstupanja od troškova. 
 

Ugovorna cijena i jedinične cijene stavki troškovnika su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja 
Ugovora. Količine iskazane u Prilogu 3 ovog Ugovora (Troškovnik) su okvirne. Naručitelj će izvršitelju 

platiti stvarnu količinu pružene usluge, ovisno o stvarno održanom broju radionica, odnosno stvarnom 

broju noćenja i kompleta prehrane (što ovisi o točnom broju polaznika po radionici). Usluga će se 
obračunati za svaku izvršenu radionicu prema jediničnim cijenama ponuđenima u stavkama Troškovnika 

odabranog ponuditelja, u računu Izvršitelja koji će isti izdati Naručitelju po svakoj izvršenoj radionici i u 
kojem će obračunati stvarno nastale troškove u odnosu na tu radionicu, a sve prema stavkama 

Troškovnika (Prilog 2). 
 

Sadašnji ili bivši suradnici Izvršitelja nemaju pravo tražiti od Naručitelja isplatu bilo kakvih vlastitih 

potraživanja prema Izvršitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora. 
 

Izvršitelj odgovara Naručitelju u potpunosti za štetu, koju Naručitelj pretrpi prilikom realizacije 
potraživanja iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora. 

 

 
Članak 4. 

 
Izvršitelj je dužan pri pružanju usluga i izvršenju ovog Ugovora postupati sukladno uvjetima i kriterijima 

iz Priloga 1 (Dokumentacija za nadmetanje i Tehničke specifikacije sadržane u Dokumentaciji za 

nadmetanje), Priloga 2 (Ponuda Izvršitelja) i Priloga 3 (Troškovnik Izvršitelja) ovom Ugovoru. 
 

 
Članak 5. 

 
Izvršitelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku od 14 dana od dana potpisa Ugovora jamstvo za uredno 

ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (slovima: deset posto) od ugovorne cijene (bez PDV-a) za grupu 

nabave za koju je ponuditelj odabran, u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative 



 

 

 

od banke na prvi poziv, bez prigovora, s rokom važenja 30 (slovima: trideset) dana nakon urednog 
izvršenja ugovora. 

 
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja bilo koji 

član iz zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo/a za uredno ispunjenje 
ugovora, u bilo kojem slučaju treba biti u obliku i iznosu kako je traženo ovom točkom. U tom slučaju, 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je 

Ugovaratelj. U jamstvu za uredno ispunjenje ugovora trebaju se nalaziti podaci o svim članovima 
zajednice bez obzira na to koji od članova zajednice dostavlja ovo jamstvo. 

 
Dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti naplativo. 

 

Umjesto tražene bankarske garancije Izvršitelj može kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dati i 
novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun naručitelja: HR4923600001101464267, poziv na 

broj: evidencijski broj javne nabave, svrha uplate: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.  
 

U tom slučaju, Izvršitelj je dužan u roku od 14 dana od dana potpisa Ugovora naručitelju dostaviti dokaz 
o danom novčanom pologu u svrhu jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Dokazom o plaćanju 

novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene 

preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. 
 

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, Naručitelj može 
raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. 

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bit će vraćeno Izvršitelju u roku od 15 dana od dana urednog 
izvršenja Ugovora. 

 
Članak 6. 

 
 

Podložno odobrenju Naručitelja, Izvršitelj može tijekom izvršenja Ugovora zahtijevati:  

 
(a) promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,  

(b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,  
(c) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% (trideset 

posto) vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor 

ili ne.  
 

Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o svojoj odluci u roku od 7 (sedam) dana od primitka zahtjeva, a u 
slučaju odbijanja zahtjeva mora navesti razloge odbijanja.  

 

Podugovaranje dijela Ugovora od strane Izvršitelja ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana 
utvrđene ovim Ugovorom.  

 
Dio ovog Ugovora jamstvenog roka koji izvršava podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća 

podugovaratelju, kako slijedi1: 
 

- Naziv podugovaratelja – tvrtka, sjedište, OIB, zakonski zastupnik 

                                                           
1 Navesti sve podugovaratelje iz ponude i tražene podatke o istima 



 

 

 

- Broj računa: ___________ 
- Predmet, količina, vrijednost Ugovora koje je izvršio podugovaratelj: __________  

 
U slučaju podugovaranja ovog Ugovora, Izvršitelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili 

situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 
 

Izvršitelj snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg 

podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane 
Izvršitelja.  

 
 

Članak 7. 

 
Zajednica gospodarskih subjekata izvršava Ugovor sukladno svojoj zajedničkoj ponudi u kojoj je 

navedeno koji dio Ugovora izvršava pojedini član zajednice gospodarskih subjekata. U navedenom 
slučaju u zajedničkoj ponudi se obavezno mora naznačiti koliki dio (izražen u postotku) izvršava pojedini 

član zajednice te navesti kome Naručitelj izvršava uplatu/e ugovorene cijene ili njezinog dijela. 
 

Smatrat će se da su članovi zajednice gospodarskih subjekata solidarno odgovorni Naručitelju za 

realizaciju Ugovora.  
 

Sastav zajednice gospodarskih subjekata neće se promijeniti bez prethodnog pristanka Naručitelja.  
 

Zajednica gospodarskih subjekata će odrediti člana s kojom će se u ime zajednice gospodarskih 

subjekata odvijati komunikacija s Naručiteljem u svrhu izvršavanja Ugovora.  
 

 
Članak 8. 

 
Rok izvršenja usluga dan je u tablici u točki 2.1. Dokumentacije za nadmetanje (Prilog 1), a koja se 

daje i u nastavku: 

 
 

 GRUPA  1 

Regija  

Središnja RH 

GRUPA  2 

Regija 

Južna RH 

GRUPA  3 

Regija 

Zapadna RH 

GRUPA 4 

Regija 

Istočna RH 

Svibanj 2023. 

 

05.-07. svibnja 

12.-14. svibnja 

26.-28. svibnja 

05.-07. svibnja 

 

05.-07. svibnja 

 

05.-07. svibnja 

 

Lipanj 2023. 02.-04. lipnja 

09.-11. lipnja 

16.-18. lipnja 

23.-25. lipnja 

02.-04. lipnja 

09.-11. lipnja 

 

02.-04. lipnja 

 

 

09.-11. lipnja 

16.-18. lipnja 

23.-25. lipnja 



 

 

 

Srpanj 2023 30. lipnja - 02. 

srpnja 

nema radionica nema radionica nema radionica 

Kolovoz 2023. nema radionica nema radionica nema radionica nema radionica 

Rujan 2023. 08.-10- rujna 

15.-17. rujna 

22.-24. rujna 

29. rujna – 01. 

listopada 

 

15.-17. rujna 

22.-24. rujna 

29. rujna – 01. 

listopada 

 

15.-17. rujna 

 

29. rujna – 01. 

listopada 

 

15.-17. rujna 

 

29. rujna – 01. 

listopada 

Listopad 2023. 

 

06.-08. listopada 

13.-15. listopada 

27.-29. listopada 

 06.-08. listopada 

 

06.-08. listopada 

13.-15. listopada 

Studeni 2023. 03.-05. studenog 

10.-12. studenog 

17.-19. studenog 

 

 

10.-12. studenog 

17.-19. studenog 

 

 

10.-12. studenog 

 

 

UKUPNO 18 8 6 8 

 
 

Smatra se da je ugovor izvršen nakon što je u cijelosti uredno održana posljednja radionica. 

 
 

 
Članak 9. 

 

Za izvršenje usluga i praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se slijedeće 
odgovorne osobe:  

 
1.) od strane Naručitelja: _______________________  

2.) od strane Izvršitelja: ______________________  
 

Odgovorna osoba Izvršitelja  mora biti dostupna Naručitelju radnim danom u uredovno vrijeme, kroz 

cijelo razdoblje trajanja ugovora. 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Članak 10. 
 

Izvršitelj se obvezuje izvršiti Ugovor stručno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, i 
ostalim zakonima i drugim propisima koji uređuju ovo područje kao i svim uvjetima i zahtjevima iz 

Priloga ovog Ugovora. 
 

Izvršitelj  je obvezan usluge pružiti u skladu s Ponudom Izvršitelja i svim prilozima ovom Ugovoru. 

  
Izvršitelj će sve informacije u vezi s izvršavanjem ovog Ugovora davati Naručitelju ili bilo kojoj drugoj 

osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. 
 

Izvršitelj i njegovo osoblje poštivat će ljudska prava te će učiniti sve da ne povrijede političku, kulturnu 

i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj. 
 

Izvršitelj i svo njegovo osoblje neće zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak. Izvršitelj i svo njegovo 
osoblje i podugovaratelji neće primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti 

za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pružanje ili 
propuštanje nekog čina u vezi s izvršenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema 

bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. Izvršitelj će poštivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji 

se odnose na borbu protiv mita i korupcije. 
 

Članak 11. 
 

Naručitelj će izvršiti plaćanje Izvršitelju za svaku radionicu nakon uredno organizirane i izvršene 

radionice, po računu Izvršitelja koji će obuhvatiti sve troškove te radionice, i u kojem će obračunati 
stvarno nastale troškove u odnosu na tu radionicu, a sve prema stavkama Troškovnika (Prilog 2).  

 
Izvršitelj račun izdaje za svaku radionicu po uredno organiziranoj i izvršenoj radionici, a Naručitelj je 

plaćanje dužan izvršiti u roku 15 dana od primitka računa. 
 

Plaćanje predujma je isključeno. 

 
Članak 12. 

 
Izvršitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naručitelja, priopćiti povjerljivi podatak bilo kojoj 

neovlaštenoj osobi.  

 
Povjerljivim se smatraju oni podaci na čiju je povjerljivost Naručitelj u pisanoj formi ili usmeno upozorio 

Izvršitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stručnjaka mogli prouzročiti štetne posljedice za 
Naručitelja; te podaci koji su po važećim propisima povjerljivi.  

 

Izvršitelj odgovara Naručitelju za svoje suradnike zbog povrede odredbi ovog članka Ugovora.  
 

Odredbe ovog članka ostaju na snazi neograničeno vremensko razdoblje nakon prestanka ovoga 
Ugovora po bilo kojoj osnovi.  

 
Izvršitelj je dužan pružati informacije i omogućiti pristup dokumentaciji svim tijelima koja imaju obveze 

kontrole projekta. 

 



 

 

 

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta i s tog 
osnova će im Izvršitelj omogućiti pristup svim informacijama i dokumentima. 

 
Izvršitelj će poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla 

kompromitirati nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora kao posljedica sukoba interesa. Sukob 
interesa može predstavljati izravni ili neizravni financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes 

koji bi mogao štetno utjecati na nepristranost i neovisnost Izvršitelja u ispunjavanju ugovornih obveza.  

 
Izvršitelj će bez odgode obavijestiti Naručitelja o svakoj opasnosti od nastanka sukoba interesa koja se 

pojavi tijekom izvršenja Ugovora te će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere za sprečavanje ili 
okončanje bilo koje takve situacije koja može ugroziti nepristranost i objektivnost postupanja ugovornih 

strana pri izvršenju Ugovora.  

 
Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa na strani Izvršitelja ili se naknadno otkrije 

da je takav sukob postojao prilikom dodjele Ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor bez prava 
Izvršitelja na naknadu štete.  

 
 

 

Članak 13. 
 

Ukoliko Izvršitelj propusti izvršiti neke obveze iz ovog Ugovora, Naručitelj će putem pisane obavijesti 
zatražiti od Izvršitelja da ispuni obvezu u dodatnom primjerenom roku (osim u slučajevima iz stavka (2) 

točaka (e), (f), (g), i (h) ovog članka, kada Naručitelj može raskinuti ugovor bez ostavljanja dodatnog 

primjerenog roka).  
 

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvršitelj:  
 

(a)  ne postupi prema obavijesti sukladno prethodnom stavku;   
(b)  svojom radnjom ili propustom prouzroči zastoj ili usporenje pružanja usluga koji su predmet 

ovog Ugovora;  

(c) odbija ili zanemaruje provesti naloge koje mu daje Naručitelj;  
(d) podugovara predmet ovog Ugovora bez suglasnosti Naručitelja;  

(e) nad njim bude otvoren predstečaj, stečaj ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, dobije 
prinudnog upravitelja, udruži se sa svojim kreditorima ili nastavi poslovanje pod 

rukovodstvom upravitelja ili opunomoćenika u korist svojih kreditora, ili ako se dogodi neko 

djelo ili događaj koji (prema važećim zakonima) ima sličan učinak na Izvršitelja;  
(f)  provede statusnu promjenu koja utječe ili može nepovoljno utjecati na ispunjenje obveza 

Izvršitelja iz ovog Ugovora;  
(g)  bude pravomoćno proglašen odgovornim za grubi profesionalni propust koji Naručitelj može   

dokazati;  

(h)  bude pravomoćno osuđen za prijevaru, korupciju, uključenost u neku kriminalnu 
organizaciju, pranje novca ili neku drugu kažnjivu aktivnost; ili   

(i)   u drugim slučajevima kršenja ugovora predviđenim Ugovorom ili Zakonom.  
 

U slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavku 2. ovog članka Naručitelj će platiti Izvršitelju 
samo uredno pružene usluge, umanjeno za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora, a 

u onom dijelu koji nije pokriven naplaćenim jamstvom za uredno ispunjenje ugovora.  

 



 

 

 

U slučaju raskida iz razloga navedenih u stavku 2. ovog članka, Naručitelj ima pravo potraživati od 
Izvršitelja naknadu štete koja mu je nastala zbog raskida. Izvršitelj snosi sve troškove vezane uz raskid 

Ugovora. Pravo Naručitelja na naknadu štete nema utjecaja na ostala prava koja Naručitelj ostvaruje 
sukladno Ugovoru.  

 
Raskid ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predviđena ugovorom. Nakon 

raskida, Naručitelj može sklopiti bilo koji ugovor s trećom osobom, u kojem slučaju je Izvršitelj dužan 

naknaditi štetu koja Naručitelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o pružanju usluga koje su 
predmet ovog Ugovora, uključujući naknadu štete koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave.  

 
U slučaju raskida Ugovora po ovom članku Naručitelj je ovlašten štetu i troškove naplatiti iz Izvršiteljevog 

jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.  

 
Članak 14. 

 
 

Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ako Naručitelj:  
 

(a)  ne plati dospjele ovjerene i nesporne iznose prema računu Izvršitelja u roku od šezdeset 

(60) od dospijeća obveze 
(b)  neosnovano obustavi napredak pružanja usluga za više od šezdeset (60)  dana iz razloga 

koji nisu navedeni u ovom Ugovoru, a koji se ne mogu pripisati krivnji Izvršitelja.  
 

U slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka Naručitelj će platiti Izvršitelju 

za one usluge koje je Izvršitelj izvršio. 
 

 
Članak 15. 

 
Neće se smatrati da ijedna strana krši svoje obveze prema Ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza 

spriječeno okolnostima više sile do kojih dođe nakon što Ugovor stupi na snagu.  

 
Izraz viša sila, kao što ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredviđene događaje koji onemogućuju 

Izvršitelja i Naručitelja u izvršenju Ugovora, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno 
postupanje obiju strana ne može prevladati, kao što su štrajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba 

koje nisu osoblje Izvršitelja i Naručitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, 

epidemije, potresi, oluje, gromovi, poplave, građanski nemiri ili eksplozije i slično.  
 

Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvršitelj i Naručitelj neće biti odgovorni zbog kršenja ili neizvršenja 
Ugovora u opsegu u kojem je kršenje ili neizvršenje Ugovora rezultat događaja više sile.  

 

Ako bilo koja od strana bude smatrala da je došlo do okolnosti više sile koja može utjecati na izvršavanje 
njezinih obveza, ona će smjesta o tome obavijestiti drugu stranu dajući pojedinosti o prirodi, vjerojatnom 

trajanju te vjerojatnim učincima tih okolnosti. Osim ako Naručitelj ne naloži drukčije u pisanom obliku, 
Izvršitelj će nastaviti obavljati svoje obveze prema Ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te će, 

po nalogu Naručitelja, tražiti sva razumna alternativna rješenja za ispunjenje Ugovora, na koja neće 
utjecati događaj više sile.  

 



 

 

 

Ako je došlo do okolnosti više sile te ako se okolnosti više sile nastave u ukupnom trajanju od 90 
(devedeset) dana, tada svaka ugovorna strana može drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom 

slučaju, raskid će stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon što je poslana takva obavijest.  
 

 
Članak 16. 

 

Izmjene Ugovora moraju biti u obliku pisanog dodatka Ugovoru i mogu se odnositi samo na one izmjene  
koje se sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava ne smatraju značajnim izmjenama u odnosu 

na sadržaj i osnovne elemente Ugovora. Iznimno od ove odredbe u slučaju predviđenim stavkom 3. 
ovog članka nije potrebno pisanim putem raditi izmjene Ugovora. 

 

Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se traži izmjena Ugovora dužna je podnijeti 
prijedlog izmjena u pisanom obliku drugoj strani što je prije moguće. U prijedlogu izmjena treba opisati 

razloge zbog kojih se izmjena predlaže. Nakon usuglašavanja oko sadržaja izmjene, Naručitelj će tekst 
dodatka Ugovoru dostaviti na potpis Ugovaratelju. 

 
Za izmjene manjeg značenja kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose 

na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, već će jedna strana pisanim putem obavijestiti 

drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada druga strana zaprimi takvu obavijest. 
 

 
Članak 17. 

 

Ugovorne stranke će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju spora utvrđuje se 
nadležnost suda u Zagrebu. 

 
Članak 18. 

 
Sve obavijesti vezane uz ovaj Ugovor bit će u pisanom obliku i međusobno dostavljane osobnom dostavom, 

putem dostavljača ili preporučenom poštom uz povratnicu na adrese stranaka iz zaglavlja ovog Ugovora, 

odnosno e-mailom na adrese Izvođača te Naručitelja. Smatrati će se da je dostava izvršena: a) ako se vrši 
putem dostavljača ili preporučenom poštom uz povratnicu, na dan naznačen na povratnici kao dan 

primitka; b) ako se dostavlja e-mailom, prvog idućeg radnog dana u Republici Hrvatskoj koji slijedi nakon 
dana otposlanja e-maila. 

 

E-mail adrese za dostavu su: 
 

- na Naručitelja: mijo.karaula@hlk.hr 
- za Izvršitelja : __________________ 

 

Članak 19. 
 

Ugovorne strane će u ispunjavanju ovog Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju 
potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi 

ispunjavanja ovog Ugovora.  
 

Ukoliko bi pojedina odredba ovog Ugovora bila ili postala nevaljana, to nema utjecaja na valjanost ostalih 

odredbi ovog Ugovora. U tom će slučaju ugovorne strane nevaljanu odredbu zamijeniti novom koja će 
u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.  



 

 

 

 
 

Članak 20. 
 

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, 2 (dva) za Izvršitelja, i 2 (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, __.__.2023. godine 
 

 
 

 

 
Naručitelj:                 Izvršitelj: 

 
 

 

_________________________     ___________________________ 
Hrvatska liječnička komora             ime i prezime te funkcija potpisnika  

/naziv Izvršitelja    
Predsjednik                                                                     

doc. dr.sc. Krešimir Luetić, dr. med. 


