Nacrt ugovora – Stručnjak za provedbu radionica za VNM
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, OIB:41263309736,
zastupan po Davoru Brunčiću, potpredsjedniku (dalje u tekstu: naručitelj) i
_____________________ (ime i prezime), iz ____________________ (adresa),
OIB_______________ (dalje u tekstu: izvršitelj) sklopili su dana_________ godine sljedeći

UGOVOR
o djelu br. ______/2016.
Ugovorne su se strane sporazumjele sljedeće:
I.
Izvršitelj se obvezuje u sklopu projekta „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u
Hrvatskoj“ obavljati sljedeće poslove:
-

Rad na aktivnostima vezanim za provođenje radionica za vijeća nacionalnih manjina,
Priprema radnog materijala vezanog za provođenje radionica za vijeća nacionalnih
manjina

Djelokrug rada stručnjaka podrazumijeva ukupno 162 radna sata (za pripremu i provedbu
radionica).
II.
Izvršitelj s radom počinje ______________ 2016.
Izvršitelj će provesti ugovorom preuzete aktivnosti najkasnije do __________ godine ukoliko
naknadno ne bude dogovoreno drukčije.
III.
Naručitelj će osigurati tehničke uvjete za provedbu aktivnosti (prostor, oprema i sl.), definirati
mjesto i vrijeme održavanja aktivnosti, umnožiti potrebne materijale ukoliko je potrebno te
osigurati ostale stvari, eventualno potrebne za provođenje aktivnosti.
IV.
Naručitelj se za izvršeno djelo iz točke I. ovoga ugovora obvezuje isplatiti Izvršitelju naknadu
za izvršen posao u bruto 2 iznosu od maksimalno_________ kuna (slovima:
________________ kuna), odnosno _________ kuna (slovima:_____________- kuna) po
satu za 162 sata rada.
V.
Obračun se vrši u skladu Zakona, a uplaćuje se u korist žiro računa Izvršitelja broj
____________ u _________ banci.
Obračun se vrši u skladu zakonskih odredbi koje se primjenjuju prilikom obračuna i isplata
ugovora o djelu.

Isplata će biti izvršena u dijelovima, nakon održavanja pojedinih radionica.
Dokaz o izvršenju djela su ispunjeni timesheetovi.
VI.
Ukoliko Izvršitelj na izvršava preuzete obveze i ugovoreni posao ne izvršava na dogovoreni
način, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora u potpunosti bez obveze plaćanja do tada
izvršenih radova.
VII.
Za sve što nije predmet ovog ugovora vrijedit će odredbe Zakona o obveznim odnosima,
odnosno bit će predmet novog ugovora.
VIII.
Ovaj ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržava svaka
ugovorna stranaka.
IX.
Za sve eventualne sporove koji mogu nastati u vezi primjene ovog Ugovora, a koje ugovorne
strane neće moći riješiti sporazumno, nadležan je sud u Osijeku.
Naručitelj:

Izvršitelj:

Nacrt ugovora – Stručnjak za kreiranje lokalnog Akcijskog plana za Rome

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, OIB:41263309736,
zastupan po Davoru Brunčiću, potpredsjedniku (dalje u tekstu: naručitelj) i
_____________________ (ime i prezime), iz ____________________ (adresa),
OIB_______________ (dalje u tekstu: izvršitelj) sklopili su dana_________ godine sljedeći

UGOVOR
o djelu br. ______/2016.
Ugovorne su se strane sporazumjele sljedeće:
I.
Izvršitelj se obvezuje u sklopu projekta „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u
Hrvatskoj“ obavljati sljedeće poslove:
-

Rad na aktivnostima vezanim za kreiranje lokalnog Akcijskog plana za Rome
Sudjelovanje na sastancima radnih skupina

Djelokrug rada stručnjaka podrazumijeva ukupno 108 radnih sati (za pripremu sastanaka
radnih skupina i izradu lokalnog Akcijskog plana za Rome).
II.
Izvršitelj s radom počinje ______________ 2016.
Izvršitelj će provesti ugovorom preuzete aktivnosti najkasnije do __________ godine ukoliko
naknadno ne bude dogovoreno drukčije.
III.
Naručitelj će osigurati tehničke uvjete za provedbu aktivnosti (prostor, oprema i sl.), definirati
mjesto i vrijeme održavanja aktivnosti, umnožiti potrebne materijale ukoliko je potrebno te
osigurati ostale stvari, eventualno potrebne za provođenje aktivnosti.
IV.
Naručitelj se za izvršeno djelo iz točke I. ovoga ugovora obvezuje isplatiti Izvršitelju naknadu
za izvršen posao u bruto 2 iznosu od maksimalno_________ kuna (slovima:
________________ kuna), odnosno _________ kuna (slovima:_____________- kuna) po
satu za 108 sata rada.
V.
Obračun se vrši u skladu Zakona, a uplaćuje se u korist žiro računa Izvršitelja broj
____________ u _________ banci.
Obračun se vrši u skladu zakonskih odredbi koje se primjenjuju prilikom obračuna i isplata
ugovora o djelu.

Isplata će biti izvršena u dijelovima, nakon sastanaka radnih skupina, a zadnja isplata nakon
izrade lokalnog Akcijskog plana za Rome.
Dokaz o izvršenju djela su ispunjeni timesheetovi i izrađen Akcijski plan.
VI.
Ukoliko Izvršitelj na izvršava preuzete obveze i ugovoreni posao ne izvršava na dogovoreni
način, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora u potpunosti bez obveze plaćanja do tada
izvršenih radova.
VII.
Za sve što nije predmet ovog ugovora vrijedit će odredbe Zakona o obveznim odnosima,
odnosno bit će predmet novog ugovora.
VIII.
Ovaj ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržava svaka
ugovorna stranaka.
IX.
Za sve eventualne sporove koji mogu nastati u vezi primjene ovog Ugovora, a koje ugovorne
strane neće moći riješiti sporazumno, nadležan je sud u Osijeku.
Naručitelj:

Izvršitelj:

Nacrt ugovora – Stručnjak za analizu provedbe UZPNM u BPŽ

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, OIB:41263309736,
zastupan po Davoru Brunčiću, potpredsjedniku (dalje u tekstu: naručitelj) i
_____________________ (ime i prezime), iz ____________________ (adresa),
OIB_______________ (dalje u tekstu: izvršitelj) sklopili su dana_________ godine sljedeći

UGOVOR
o djelu br. ______/2016.
Ugovorne su se strane sporazumjele sljedeće:
I.
Izvršitelj se obvezuje u sklopu projekta „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u
Hrvatskoj“ obavljati sljedeće poslove:
-

Rad na aktivnostima vezanim za pripremu analize provedbe Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji,
Sudjelovanje na sastancima radnih skupina

Djelokrug rada stručnjaka podrazumijeva ukupno 108 radnih sati (za pripremu sastanaka
radnih skupina i izradu analize provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u
Brodsko-posavskoj županiji).
II.
Izvršitelj s radom počinje ______________ 2016.
Izvršitelj će provesti ugovorom preuzete aktivnosti najkasnije do __________ godine ukoliko
naknadno ne bude dogovoreno drukčije.
III.
Naručitelj će osigurati tehničke uvjete za provedbu aktivnosti (prostor, oprema i sl.), definirati
mjesto i vrijeme održavanja aktivnosti, umnožiti potrebne materijale ukoliko je potrebno te
osigurati ostale stvari, eventualno potrebne za provođenje aktivnosti.
IV.
Naručitelj se za izvršeno djelo iz točke I. ovoga ugovora obvezuje isplatiti Izvršitelju naknadu
za izvršen posao u bruto 2 iznosu od maksimalno_________ kuna (slovima:
________________ kuna), odnosno _________ kuna (slovima:_____________- kuna) po
satu za 108 sati rada.
V.
Obračun se vrši u skladu Zakona, a uplaćuje se u korist žiro računa Izvršitelja broj
____________ u _________ banci.

Obračun se vrši u skladu zakonskih odredbi koje se primjenjuju prilikom obračuna i isplata
ugovora o djelu.
Isplata će biti izvršena u dijelovima, nakon sastanaka radnih skupina, a zadnja isplata nakon
izrade analize provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Brodskoposavskoj županiji.
Dokaz o izvršenju djela su ispunjeni timesheetovi i izrađena analiza.
VI.
Ukoliko Izvršitelj na izvršava preuzete obveze i ugovoreni posao ne izvršava na dogovoreni
način, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora u potpunosti bez obveze plaćanja do tada
izvršenih radova.
VII.
Za sve što nije predmet ovog ugovora vrijedit će odredbe Zakona o obveznim odnosima,
odnosno bit će predmet novog ugovora.
VIII.
Ovaj ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva zadržava svaka
ugovorna stranaka.
IX.
Za sve eventualne sporove koji mogu nastati u vezi primjene ovog Ugovora, a koje ugovorne
strane neće moći riješiti sporazumno, nadležan je sud u Osijeku.
Naručitelj:

Izvršitelj:

