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Prilog 2. Prijedlog Ugovora o nabavi – GRUPA 1 

 

Hrvatski sabor, Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb, OIB: 38597506234, zastupan po Tajniku 

Hrvatskoga sabora Davoru Orloviću, (dalje u tekstu: NARUČITELJ) 

i 

 

TVRTKA PONUDITELJA ili zajednica gospodarskih subjekata<, adresa, grad, OIB: xxxxxxx, 

koje zastupa >funkcija, Ime i Prezime< (dalje u tekstu: IZVRŠITELJ) 

 

zajedno dalje u tekstu: ugovorne strane 

sklopili su dana xx.xx.xxxx. godine sljedeći 
 

 

 

UGOVOR O NABAVI 

 

Nabava usluge nadzora nad radovima konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora 

(dalje u tekstu: “Ugovor“) 

 

 

UVODNE ODREDBE 

 

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je NARUČITELJ proveo postupak nabave: Nabava 

usluge nadzora nad radovima konstrukcijske obnove ev.br. EV-01/M-2022-FSEU-HS, 

temeljem Poziva na dostavu ponuda objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske: 

(2) Ovaj Ugovor se sklapa temeljem Odluke o odabiru donesene u postupku iz stavka 1. ovog 

članka, a koja je postala izvršna______(datum). 

(3) Ovaj Ugovor sklapa se u skladu s uvjetima određenima u Pozivu na dostavu ponuda i ponudi 

Izvršitelja, kojih uvjeta su se Ugovorne strane u izvršavanju Ugovora dužne pridržavati te koji 

se smatraju sastavnim dijelom ovog Ugovora. 

(4) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora, uz propise kojima se uređuje 

postupak nabave, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju 

obvezni odnosi i odredbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada 

Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i 

Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21; dalje Zakon o obnovi). 

 

Članak 1. 

PREDMET UGOVORA 

 

(1) Ovim Ugovorom Izvršitelj se obvezuje pružiti usluge stručnog nadzora nad radovima 

konstrukcijske obnove, sve sukladno Prilogu 3 -– Opis poslova (Tehnička specifikacija). 

(2) Za izvršene usluge u skladu sa stavkom 1. ovog članka Ugovora, Naručitelj se obvezuje 

Izvršitelju isplatiti naknadu sukladno odredbama ovog Ugovora. 

Članak 2. 

TRAJANJE UGOVORA 
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(1) Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do 

izvršenja svih obaveza ugovornih strana. 

(2) Usluge koje su predmet Ugovora počinju se izvršavati s danom uvođenja izvođača radova u 

posao, a vezano za radove koji su predmet ugovora o javnim radovima. Naručitelj će po izradi 

projektne dokumentacije, a nakon ishođenja građevinske dozvole uvesti Izvođača radova u 

posao za radove koji su predmet ugovora o javnim radovima. Naručitelj će obavijestiti 

Izvršitelja usluge o danu uvođenja izvođača u posao vezano za radove i početku pružanja usluga 

najmanje 7 dana prije početka pružanja usluga. Očekuje se da će pružanje usluga započeti u 

okvirnom roku od 10 dana od sklapanja ovog Ugovora, osim u slučaju da radovi koji su predmet 

usluge još nisu započeli u kojem slučaju će početak pružanja usluga ovisiti o početku radova. 

(3) Predviđeni rok pružanja usluga koje su predmet Ugovora je 6 (slovima: šest) mjeseci od dana 

početka pružanja usluga.  

(4) Rok za izvršenje ugovora o javnim radovima počinje teći od stupanja na snagu ugovora o 

javnim radovima. Ukupni rok za izvršenje svih radova i usluga koje su predmet ugovora o 

javnim radovima je 30. svibnja 2022. Izvršenje Ugovora o javnim radovima odvija se u dvije 

faze: 

Fazu 1 čine sljedeći radovi i usluge: 

 

a) izrada snimke postojećih instalacija 

b) izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, 

c) izrada elaborata zaštite na radu, elaborata zaštite od buke, geotehničkog elaborata, elaborata 

zaštite od 

požara i prikaz mjera, geodetske usluge/elaborata, izvođenje svih istražnih radova na 

konstrukciji prema 

elaboratu ocjene i svih istražnih radova i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj 

zgradi 

d) izrada građevinskog projekta cjelovite obnove konstrukcije (glavni i izvedbeni projekt) 

e) izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog 

stanja te 

osiguranje koordinatora na radu za vrijeme projektiranja za obnovu konstrukcije te 

projektantski nadzor 

za vrijeme izvođenja radova obnove konstrukcije. 

 

Fazu 2 čine sljedeći radovi i usluge: 

 

a) izrada idejnog projekta cjelovite obnove zgrade, 

b) ostali poslove definirani Tehničkim specifikacijama. 

 

Budući da svi radovi predstavljaju cjelinu Naručitelj preuzima radove po izvršenju obje faze, a 

sukladno odredbama Ugovora o javnim radovima.  

 

Od Izvršitelja usluga se očekuje pružanje usluga stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova, 

sudjelovanje pri tehničkom pregledu, sudjelovanje pri potpisivanju Zapisnika o dovršetku Faze 

1 i Zapisnika o primopredaji te sudjelovanje pri ovjeri okončane situacije 

 

Trajanje pružanja usluga mora se prilagoditi stvarnom početku, trajanju i završetku radova koji 

su predmet usluge. 

 

(5) Okončana situacija za radove se ispostavlja nakon što je potpisan bezuvjetni Zapisnik o 

primopredaji te se okončani obračun provodi nakon izvršene primopredaje svih radova. 

Okončana situacija predaje se u roku od 14 dana od potpisa Zapisnika o primopredaji. Po 
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dovršetku Faze 1 obračunavaju se radovi obnove konstrukcije što znači da mjesečna situacija 

koja slijedi nakon potpisa Zapisnika o dovršetku Faze 1 mora obuhvatiti sve eventualno 

preostale troškove radova obnove konstrukcije uz jasno razgraničenje eventualnih troškova 

ostalih radova. Takva situacija podnosi se u roku od 14 dana od potpisa Zapisnika o dovršetku 

faze 1. 

(6) Trajanje pružanja usluga koje su predmet Ugovora uskladit će se s početkom, trajanjem i 

završetkom radova koji su predmet usluge, s čime je Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi 

pružanje usluga koje su predmet Ugovora. Od Izvršitelja usluga se očekuje pružanje usluga 

stručnog nadzora za vrijeme izvođenja radova, sudjelovanje pri tehničkom pregledu, 

sudjelovanje pri potpisivanju Zapisnika o dovršetku Faze 1 i Zapisnika o primopredaji te 

sudjelovanje pri ovjeri okončane situacije, uključivo obračunu radova obnove konstrukcije.  

Članak 3. 

CIJENA 

 

(1) Ukupna vrijednost usluga koje su predmet ovog Ugovora iznosi: XX kn (slovima: XX) bez 

uključenog poreza na dodanu vrijednost. 

(2) Na iznos iz stavka 1. ovog članka Ugovora zaračunava se PDV po važećoj stopi, koji iznosi XX  

kn (slovima: XX), te ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi: XX kn (slovima: XX). 

(3) Jedinična cijena utvrđena Troškovnikom koji čini Prilog 1 ovog Ugovora je nepromjenjiva 

tijekom cijelog trajanja Ugovora. Količine predviđene Troškovnikom su okvirne. Stvarna 

količina isporučenih usluga može biti veća ili manja od količine predviđene Troškovnikom, a u 

tom slučaju isto se ne smatra izmjenom ovog Ugovora. 

(4) Izvršitelj neće isticati nikakva naknadna potraživanja, posebno zbog zablude, prekomjernog 

oštećenja, promjena cijena, tečaja i cijene rada, većih davanja uzrokovanih obvezama prema 

službenim tijelima, osim ako je drugačije propisano prisilnim propisima.  

(5) Izvršitelj odgovara za točnost i potpunost svoje ponude. Smatra se da je prilikom podnošenja 

ponude uzeo u obzir sve što je potrebno te da je ponuđenu cijenu uključio sve troškove povezane 

s predmetom ugovora. 

 

Članak 4. 

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

 

(1) Plaćanje će se vršiti ovisno o broju mjeseci stvarnog izvršavanja usluga, a temeljem jedinične 

mjesečne cijene navedene u Troškovniku. Ako trajanje usluge traje kraće od predviđenog 

trajanja, Izvršitelj ima pravo na isplatu jedinične cijene usluge prema stvarnom broju mjeseci u 

kojima je usluga pružana. Ako trajanje usluge traje dulje od predviđenog trajanja, Izvršitelj 

usluge ima pravo na isplatu jedinične cijene prema stvarnom broju mjeseci u kojima je usluga 

pružana. Izvršitelj će račun koji se odnosi na prethodni mjesec izdati u bilo kojem danu tekućeg 

mjeseca za prethodni mjesec. U računu je potrebno razdvojiti troškove koji se odnose na uslugu 

nad radovima obnove konstrukcije i troškove koji se odnosi na uslugu nad radovima cjelovite 

obnove. 

(2) Naručitelj ima pravo obustaviti izvršavanje usluge u slučajevima u kojima nastupi obustava 

građevinskih radova koji su predmet usluga. Kao naknada za mjesec u kojem je obustavljeno 

izvršavanje usluge, Izvršitelju će se isplatiti razmjerni dio jedinične mjesečne cijene navedene 

u Troškovniku, koji će se izračunati na način da će se broj kalendarskih dana pružanja usluge 

podijeliti s ukupnim kalendarskim brojem dana u određenom mjesecu te pomnožiti s jediničnom 

cijenom pružanja usluge navedenom u Troškovniku. Ako nalog za obustavu izvršavanja u 
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određenom mjesecu nije izdan, Izvršitelj ima pravo na naknadu cjelokupne jedinične mjesečne 

cijene. 

(3) Plaćanje će se vršiti doznakom na poslovni račun ponuditelja/člana zajednice gospodarskih 

subjekata, odnosno podugovaratelja. Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio 

ugovora koji je isti izvršio, osim ako Izvršitelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za 

taj dio ugovora već podmirene. Izvršitelj mora svom računu, ako je primjenjivo, obvezno 

priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 

(4) Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti u roku 30 dana od dana primitka 

računa te odobrenja istog od strane Naručitelja. U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje 

jer ne sadrži sve potrebne elemente Naručitelj će o istom obavijestiti Izvršitelja i zatražiti 

dostavu ispravnog računa. Izvršitelj je dužan u roku od 5 dana od primitka takve obavijesti 

izvršiti potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom 

računa, rok za plaćanje se prekida i započinje iznova od trenutka zaprimanja urednog i potpunog 

računa. 

(5) Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela računa, ali je neosporeni dio 

računa dužan platiti u roku iz prethodnog stavka ovog članka. Na zakašnjele uplate odabrani 

Izvršitelj ima pravo naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena 

odabrani ponuditelj nema pravo na naplatu troškova opomena. Izvršitelj ne smije bez 

suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na 

treće osobe. 

(6) Izvršitelj je dužan bez odgode dužan obavijestiti Naručitelja o svakoj promjeni bankovnog 

računa. 

(7) Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 

(8) Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj 

je od 1. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih 

računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i 

dopunama. 

 

Članak 5. 

MJESTO IZVRŠENJA USLUGA 

 

(1) Mjesto izvođenja radova koji su predmet usluge, a time i izvršenja usluga je zgrada Hrvatskoga 

sabora, Trg sv. Marka 6, Zagreb, Hrvatska. Mjesto izvršenja usluge je i sjedište Izvršitelja, po 

potrebi. 

 

Članak 6. 

OBVEZE IZVRŠITELJA USLUGE 

 

(1) Izvršitelj je usluge stručnog nadzora obvezan provoditi u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada 

oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke 

županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN102/20, 10/21, 117/21), 

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), i drugim relevantnim zakonskim i 

podzakonskim aktima. Izvršitelj je dužan ugovorne obveze izvršavati s dužnom pažnjom, 

učinkovito i savjesno u skladu sa najboljom profesionalnom praksom i prema pravilima struke. 
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(2) Pri provedbi stručnog nadzora, Izvršitelj je dužan u svemu se pridržavati odredbi Pravilnika o 

načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 

98/19, 121/19). 

(3) Za pružanje usluga koje su predmet Ugovora Izvršitelj stavlja Naručitelju na raspolaganje 

sljedeći tim stručnjaka neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu ili ne: 

Stručnjak 1 – Glavni nadzorni inženjer: XX 

Stručnjak 1 – Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove: XX 

Stručnjak 2 - Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove: XX 

Stručnjak 3 – Nadzorni inženjer za strojarske radove: XX 

 

(4) Izvršitelj je dužan osigurati poštivanje svih uvjeta i zahtjeva određenih posebnim propisima i 

navedenim u toč.8.7. Poziva na dostavu ponuda, uključivo uvjetima navedenim za stručnjake 

nadzorne inženjere iz stavka 3. ovog članka. Naručitelj u svako doba tijekom Izvršavanja ovog 

Ugovora može provjeriti da li je udovoljeno propisanim uvjetima te postaviti zahtjev za 

dostavom dokaza određenih toč.8.7. Poziva na dostavu ponuda. U slučaju kršenja predmetnih 

uvjeta od strane Izvršitelja Naručitelj je ovlašten raskinuti Ugovor bez obveze ostavljanja 

naknadnog primjerenog roka. 

(5) Izvršitelj mora tijekom izvršavanja usluge osigurati svakodnevni obilazak lokacije na kojima se 

odvijaju radovi, ako je navedeno potrebno za uredno izvršenje usluge stručnog nadzora 

sukladno propisima kojima se uređuje pružanje usluge, kao i osigurati dovoljan broj pomoćnog 

osoblja za uredno i pravovremeno pružanje usluge stručnog nadzora. 

(6) Izvršitelj nije ovlašten ni na koji način preuzimati obveze u ime Naručitelja bez njegovog 

prethodnog odobrenja i tu svoju obvezu jasno će obznaniti trećima.  

(7) Izvršitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakonskih i podzakonskih propisa Republike 

Hrvatske, a osobito primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, 

uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba 

međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenih u Prilogu XI. ZJN 2016.  

(8) Izvršitelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja obveze sukladno važećem 

Zakonu o obveznim odnosima.  

(9) Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previd, izravno ili neizravno ometaju 

izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili u potpunosti, Izvršitelj će o navedenom bez odgode i 

na vlastitu inicijativu obavijestiti Naručitelja. Obavijest mora uključivati opis problema, datum 

njegovog nastanka i mjere koje je Izvršitelj usluge poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi 

problem uklonio i osigurao potpunu usklađenost sa svojim obvezama iz ugovora. 

(10) U slučaju da stručnjaci Izvršitelja ne poznaju hrvatski jezik u mjeri koja je nužna za 

uredno izvršenje ugovora, Izvršitelj je dužan osigurati prevoditelja o vlastitom trošku. 

 

Članak 7. 

OBVEZE NARUČITELJA 

 

(1) Naručitelj će Izvršitelju nakon potpisa ovog Ugovora i tijekom njegove provedbe dati na 

raspolaganje bez naknade svaku informaciju i/ili dokumentaciju kojom raspolaže, a koja može 

biti bitna za izvršenje Ugovora.  

(2) Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati naloge Izvršitelju sukladno kojima je 

isti dužan postupati.  
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Članak 8. 

ZAMJENA STRUČNJAKA 

 

(1) Dopušteno je izvršiti zamjenu stručnjaka imenovanih u ponudi Izvršitelja pod sljedećim 

uvjetima: 

a. ako takvo postupanje nije suprotno važećem Pravilniku o provedbi postupaka nabave 

roba, usluga i radova za postupke obnove (dalje; Pravilnik), 

b. ako predloženi stručnjak ima najmanje stručnu sposobnost kako je propisano Pozivom 

na dostavu ponuda; 

c. ako predloženi stručnjak udovoljava uvjetima određenim posebnim propisima sukladno 

toč.8.7. Poziva na dostavu ponuda. 

(2) Izvršitelj je dužan na vlastitu inicijativu predložiti zamjenu u sljedećim slučajevima:  

i. u slučaju planiranog odsustva (npr. zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, itd.);  

ii. u slučaju smrti, bolesti ili nesreće;  

iii. ako zamjena odobrenog stručnjaka postane nužna zbog bilo kojeg drugog razloga na koju 

Izvršitelj nema utjecaj (npr. ostavka, itd.).  

(3) Zamjenu stručnjaka čije je ime navedeno u Ugovoru, Izvršitelj mora predložiti u roku od 14 

dana od prvog dana njegova odsustva. Naručitelj mora odobriti ili odbiti predloženu zamjenu u 

roku od 7 dana. Ako Izvršitelj u navedenom roku ne predloži zamjenu ili izvrši zamjenu bez 

prethodnog odobrenja Naručitelja, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva 

za uredno ispunjenje ugovora. Ako Naručitelj prihvaća ponuđenu zamjenu dostavlja uz svoje 

očitovanje dodatak Ugovoru kojim se provodi zamjena. Za slučaj da su Naručitelju potrebni 

dodatni podaci za očitovanje, rok za očitovanje miruje dok se ne dostave predmetni podaci. 

(4) Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu stručnjaka Izvršitelja ako stručnjak opetovano 

propušta izvršavati ugovorne obveze.  

(5) Ugovorna strana koja podnosi zahtjev za zamjenom stručnjaka, u pisanom zahtjevu mora 

navesti opravdan razlog za zamjenu istog.  

(6) Sve eventualne troškove povezane sa zamjenom stručnjaka snosi Izvršitelj. 

 

 

 

 

 

Članak 9. 

PODUGOVARATELJI 

 

(1) Ugovorne strane utvrđuju da Izvršitelj ne namjerava dio Ugovora dati u podugovor jednom ili 

više podugovaratelja/ Izvršitelj daje u podugovor sljedećim podugovarateljima (prilagodba 

ovisno o ponudi, ako je ugovaratelj u ponudi nominirao podugovaratelje ovdje se navode 

njihovi podaci sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za 

postupke obnove):  

(2) Podugovaratelji su gospodarski subjekti koje je Izvršitelj naveo kao podugovaratelje u svojoj 

ponudi i gospodarski subjekti koje Izvršitelj uvede u svojstvu podugovaratelja tijekom izvršenja 

Ugovora u skladu sa ovim člankom Ugovora. 

(3) Samostalni stručnjaci angažirani na projektu ne smatraju se podugovarateljima.  
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(4) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje bilo koje obveze 

iz ovog Ugovora. Izvršitelj će biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih 

podugovaratelja i njihovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci, 

neispunjenje obveza i nemar Izvršitelja, njegovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika.  

(5) Podugovaranjem se ne stvaraju ugovorne obveze između podugovaratelja i Naručitelja.  

(6) Izvršitelj može tijekom izvršenja Ugovora podnijeti pisani zahtjev Naručitelju za:  

a) promjenu podugovaratelja; ili  

b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor; ili  

c) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio nije ograničen postotkom. 

 

(7) Zahtjev iz stavka 6. ovog članka Ugovora Izvršitelja je dužan predati pravodobno, a uz zahtjev, 

Izvršitelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja. 

(8) Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja iz stavka 6. ovog članka Ugovora Izvršitelj je dužan 

Naručitelju dostaviti sljedeće podatke:  

____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) – u podugovor se daje 

sljedeći dio ugovora: ___________________(navesti: predmet ili količina, vrijednost ili 

postotni udio). 

 

(9) Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja Izvršitelj je dužan Naručitelju dostaviti i važeće 

dokumente kojima se dokazuje da novi podugovaratelj:  

a) nije u situacijama koje predstavljaju razloge isključenja koji su u postupku nabave koji je 

prethodio sklapanju Ugovora bili naznačeni i za podugovaratelje,  

b) ispunjava uvjete koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost ako se Izvršitelj u postupku 

nabave oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg mijenja. 

(10) U slučaju odbijanja zahtjeva za promjenom Naručitelj je u očitovanju dužan navesti 

razloge odbijanja. U slučajevima iz stavka 6. točke a) i točke c) ovog članka Ugovora, Naručitelj 

će zahtjev Izvršitelja odbiti ako se Izvršitelj u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za 

odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja čiju promjenu traži, a novi 

podugovaratelj ne ispunjava navedene kriterije ili postoje osnove za isključenje. U slučaju iz 

stavka 6. točke b) ovog članka Ugovora, Naručitelj će zahtjev Izvršitelja odbiti ako se Izvršitelj 

u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na 

sposobnost podugovaratelja čiji ugovor planira preuzeti, a  Izvršitelj samostalno ne posjeduje 

takvu sposobnost ili je taj dio ugovora već izvršen. 

(11) Promjena podugovaratelja, preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno 

dao u podugovor ili uvođenje novih podugovaratelja bez odobrenja Naručitelja predstavlja 

kršenje ugovornih obveza, te je u predmetnom slučaju Naručitelj može raskinuti ugovor te 

aktivirati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora. 

 

Članak 10. 

PREDSTAVNIK NARUČITELJA 

 

(1) Predstavnik Naručitelja kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i 

rad Izvršitelja, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora, projektantskog nadzora 

i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o 
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zaštiti na radu, te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u Pozivu na 

dostavu ponuda i odabranom ponudom. Navedena osoba određena je u članku 20. stavku 3. 

Ugovora. 

 

Članak 11. 

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

 

(1) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj će naplatiti u slučaju povrede ugovornih 

obveza od strane Izvršitelja ili osoba za koje isti odgovara. 

(2) Izvršitelj je dužan najkasnije u roku 14 dana od sklapanja Ugovora Naručitelju predati jamstvo 

za uredno ispunjenje ugovora o nabavi u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske garancije na 

„prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o nabavi bez 

PDV-a (uključujući i sve iznose određene dodacima ugovoru), s rokom valjanosti od najmanje 

14 dana duljim od ukupnog roka za izvršenje ugovora.  

(3) U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će raskinuti ugovor 

i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude te postupiti sukladno čl.7. st.28. Pravilnika. 

(4) U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno 

ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice, u cijelosti ili parcijalno s 

članom/članovima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u bilo kojem slučaju 

treba iznositi 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o nabavi bez PDV-a. Ako je jamstvo 

bankarska garancija, a ne novčani polog, garancija treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod 

o tome tko je nalogodavatelj, a u garanciji se trebaju navesti podaci o svim članovima zajednice 

izvršitelja bez obzira na to koji od članova zajednice Izvršitelja dostavlja jamstvo. Naručitelj 

može garanciju naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice Izvršitelja dao jamstvo i 

neovisno o tome koji je član počinio povredu radi koje se jamstvo naplaćuje. 

(5) Izvršitelj može umjesto dostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora u obliku bankarske 

garancije, uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun Naručitelja broj: 

IBAN: HR 12 1001 0051 8630 00160, model 62, poziv na broj: 9725-19-000. 

(6) U slučaju produljenja roka izvršenja Ugovora, Izvršitelj je u obvezi je dostaviti jamstvo za 

uredno izvršenje ugovora s produljenim rokom valjanosti i to najkasnije 5 dana prije isteka roka 

važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. U slučaju sklapanja dodataka ugovoru o nabavi 

koji bi rezultirali povećanjem ugovorene cijene, Izvršitelj će biti dužan dostaviti novo jamstvo 

izdano na razmjerno uvećani iznos, tako da isto iznosi 10% nove ukupne vrijednosti ugovora sa 

dodacima (bez PDV-a) ili dodati jamstvo za razliku iznosa. 

(7) Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Izvršitelju nakon urednog izvršenja Ugovora. 

(8) Bankarska garancija mora glasiti na valutu ugovora, a u slučaju da glasi na stranu valutu 

prilikom preračunavanja primijenit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan početka 

postupka nabave. 

(9) Sukladno čl.8.st.5. Pravilnika proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko 

jedinstvenog računa državnog proračuna nisu obvezni dostaviti jamstvo traženo prema 

odredbama ove točke Poziva. 

 

 

Članak 12. 

DOPUŠTENE IZMJENE 
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(1) Izmjene ugovora o nabavi regulirane su odredbama čl. 11 Pravilnika i ovog ugovora. Naručitelj 

smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka 

nabave sukladno predmetnim odredbama Pravilnika. 

(2) Izmjene ugovora provode se pisanim dodatkom ugovoru za koji se sukladno čl.11. Pravilnika 

objavljuje obavijest o izmjeni u EOJN RH u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora. 

(3) 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 obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada druga strana 

zaprimi takvu obavijest. 

(4) Izmjena koju je izvršio Izvršitelj bez pisanog naloga ili bez dodatka ugovoru nije dopuštena i 

izvršena je na njegov financijski rizik. Ako se traži izmjena zbog propusta ili kršenja ugovora 

od strane Izvršitelja, svaki dodatni trošak te izmjene snosi Izvršitelj. 

 

Članak 13. 

DODATNE USLUGE 

 

(1) Naručitelj je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka nabave radi nabave dodatnih usluga od Izvršitelja koje su se pokazale potrebnim, a 

nisu bile uključene u prvotnu nabavu, ako promjena Izvršitelja: 

a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, i 

b. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelja. 

(2) Pritom svako povećanje ukupne ugovorene cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti 

Ugovora utvrđene člankom 3. stavkom 1. Ugovora i pod uvjetom da ukupna cijena ugovora ne 

prelazi europski prag. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, navedeno ograničenje 

procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.  

 

Članak 14. 

IZMJENE UGOVORA ZBOG NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI 

 

(1) Naručitelj je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao 

predvidjeti; 

b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora; 

c. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti Ugovora utvrđene člankom 3. 

stavkom 1. Ugovora i pod uvjetom da ukupna cijena ugovora ne prelazi europski prag. 

(2) Pritom, ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30% procjenjuje se na 

temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.  

 

Članak 15. 

DOSTAVA PODATAKA 

 

(1) Izvršitelj će Naručitelju i bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti te tijelima u sustavu upravljanja 

i kontrole korištenja strukturnih instrumenata i Europskoj komisiji pružiti bez odgode sve 

informacije i dokumente koje se odnose na usluge koje su predmet ovog Ugovora. 
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(2) Izvršitelj će Naručitelju ili bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti, dopustiti da provjeri i provede 

reviziju evidencija i računa koji se odnose na usluge koje su predmet ovog Ugovora te da napravi 

preslike istih, tijekom i nakon pružanja usluga. 

 

Članak 16. 

SUKOB INTERESA 

 

(1) Izvršitelj će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere da spriječi ili prekine svaku situaciju koja 

bi mogla ugroziti nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora. 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. 

(2) Naručitelj pridržava pravo da provjeri i ocijeni jesu li poduzete radnje i/ili mjere odgovarajuće 

i, ako je potrebno, može zatražiti i poduzimanje dodatnih radnji i/ili mjera. U slučaju zamjene 

člana osoblja Izvršitelja u svrhu sprječavanja ili okončanja sukoba interesa, Izvršitelj nema 

pravo na naknadu troška zamjene. 

(3) Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa na strani Izvršitelja Naručitelj ima 

pravo raskinuti Ugovor bez prava Izvršitelja na naknadu štete. Ako se naknadno otkrije da je 

takav sukob postojao prilikom dodjele Ugovora, u skladu sa člankom 3. Pravilnika ovaj Ugovor 

je ništetan. 

 

Članak 17. 

POVJERLJIVOST 

 

(1) Izvršitelj se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s 

izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama u svrhe koje nisu 

povezane s izvršenjem Ugovora bez prethodnog pristanka Naručitelja.  

(2) Izvršitelj će i nakon završetka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te će osigurati da 

ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.  

(3) Za korištenje ugovora kao reference u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na 

nadmetanjima nije potrebno prethodno odobrenje Naručitelja. Izvršitelj neće davati javne 

izjave o projektu bez prethodnog odobrenja Naručitelja. 

 

Članak 18. 

JEZIK I KOMUNIKACIJA 

 

(1) Jezik Ugovora je hrvatski jezik i sva usmena i pisana komunikacija Ugovornih strana odvija se 

na hrvatskom jeziku. 

(2) Komunikacija između Ugovornih strana odvijat će se putem pošte, telefona, telefaksa, 

elektroničke pošte ili osobnom dostavom pisane komunikacije na adresu koju su ugovorne 

strane odredile.  

(3) Za potrebe provedbe ovog Ugovora, Naručitelj i Izvršitelj imenuju svoje predstavnike kako 

slijedi: 
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KONTAKT PODACI PREDSTAVNIK 

NARUČITELJA 

PREDSTAVNIK 

IZVRŠITELJA 

Predstavnik:   

E-mail:   

Telefon:   

Telefaks:   

 

 

Članak 19. 

MJERODAVNO PRAVO 

 

(1) Mjerodavno pravo za ovaj ugovor je pravo Republike Hrvatske.  

(2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveze te svemu ostalom što nije određeno 

odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Pravilnika, na odgovarajući način primjenjivat će se 

odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje, Zakona o obnovi i ostalih propisa koji uređuju predmetno 

područje. 

 

Članak 20. 

RJEŠAVANJE SPOROVA 

 

(1) Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti u mirnim putem 

duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pisanom obliku.  

(2) U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, ugovorne strane suglasno određuju njegovo 

rješavanje pred stvarno i mjesno nadležnim sudom u Zagrebu. 

 

Članak 21. 

BROJ PRIMJERAKA 

 

(1) Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu i ovjere osobe ovlaštene za zastupanje ugovornih 

stranaka. 

(2) Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 primjerka od kojih svaka strana zadržava 2 primjerka. 

 

Za Izvršitelja:       Za Naručitelja: 

 

___________________      ___________________ 

(Ime i prezime, funkcija)   (Ime i prezime, funkcija) 

 

 

KLASA: XX 
URBROJ: XX 
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Prilozi i sastavni dijelovi Ugovora o nabavi: 

 

Prilog 1 – Troškovnik 

Prilog 2 - Tehnička specifikacija – Opis poslova 

Prilog 3 – Poziv na dostavu ponuda 

Prilog 4 – Ponuda Izvršitelja 

 


