www.upravitelj-prijevoza.hr
Jedan otok d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gacka ulica 16, OIB: 18095230858,
(dalje: „Upravitelj prijevoza”)
i
_________________________________________________________________________________
ime i prezime (naziv obrta) / tvrtka društva prijevoznika

sa sjedištem u _______________________________________, poštanski broj
grad / mjesto sjedišta

adresa i kućni broj __________________________________________________________________,
adresa i kućni broj

OIB:
kojeg zastupa ________________________________________, ____________________________,
ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

funkcija (direktor/vlasnik obrta)

(dalje: „Prijevoznik”)
sklapaju danom potpisa obiju ugovornih strana ovaj

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA
UPRAVITELJA PRIJEVOZA
1.

Uvodna utvrđenja

1.1.

Upravitelj prijevoza je pravna osoba - društvo valjano osnovano i djelatno sukladno pravu Republike
Hrvatske, koje na temelju ugovora o radu ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza
sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/2018, dalje:
„Zakon“). Dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenog upravitelja prijevoza sukladan članku 20.
stavak (6) Zakona priložen je uz ovaj Ugovor kao prilog 1, a dokaz o zaposlenju priložen je uz ovaj
Ugovor kao prilog 2.

1.2.

Prijevoznik djeluje na tržištu sukladno pravu Republike Hrvatske radi obavljanja poslovnih djelatnosti,
te će između ostalog obavljati i djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
isključivo vozilima M1 kategorije namijenjenim za prijevoz najviše devet osoba uključujući vozača
(dalje: „vozila M1 kategorije“) radi obavljanja autotaksi prijevoza ili iznajmljivanje vozila s vozačem.

1.3.

Predmet ovog Ugovora je definiranje međusobnih prava i obveza radi pružanja usluga upravitelja
prijevoza koju Upravitelj prijevoza pruža Prijevozniku prema odredbama članka 20. stavak (1) Zakona.

2.

Ugovorene usluge

2.1.

Ovim Ugovorom se Upravitelj prijevoza obvezuje Prijevozniku pružati usluge (dalje: „Usluga
upravitelja“):
•

•

upravitelja prijevoza sukladno odredbama Zakona, bez iznimke ograničeno isključivo na
pružanje usluga upravitelja prijevoza u vezi prijevoza putnika vozilima M1 kategorije za
obavljanje autotaksi prijevoza ili iznajmljivanje vozila s vozačem,
na upit Prijevoznika, informiranje Prijevoznika o izmjenama Zakona i podzakonskih akata
donesenih na temelju Zakona u svezi s prijevozom putnika vozilima M1 kategorije.
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2.2.

Osnovna cijena naknade za Usluge upravitelja prijevoza je 125,00 kn s uključenim PDV-om bez obzira
na broj vozila kojima Prijevoznik obavlja uslugu, na koji iznos se mogu obračunavati popusti. Iznos
popusta ovisi o razdoblju ugovorenog obveznog trajanja ovog Ugovora kojeg Prijevoznik izabere
prilikom sklapanja ovog Ugovora i načinu plaćanja.
Prijevoznik potpisom ovog Ugovora izjavljuje da ovaj Ugovor sklopa po uvjetima koje je među
ponuđenima slobodno odabrao, kako slijedi (stavi oznaku „X“ u odgovarajući okvir):
a) godišnje plaćanje naknade uz popust od 40% i obvezno trajanje Ugovora 12 mjeseci
od sklapanja Ugovora tako da mjesečna naknada za Uslugu upravitelja s popustom
iznosi 75,00 kn s uključenim PDV-om, odnosno 900,00 kn godišnje
b) mjesečno plaćanje naknade uz popust 20% i obvezno trajanje Ugovora 12 mjeseci
od sklapanja Ugovora tako da naknada za Uslugu upravitelja s PDV-om i popustom
iznosi 100,00 kn mjesečno
c) mjesečno plaćanje naknade bez popusta i bez obveznog trajanja Ugovora
tako da mjesečna naknada za Uslugu upravitelja s PDV-om iznosi 125,00 kn mjesečno
pri čemu Ugovor može biti otkazan bilo kada i bez ikakve naknade.
Naknada za Usluge upravitelja prijevoza se plaća paušalno za cijeli mjesec, bez obzira kojeg dana u
mjesecu se ugovori ili prekine korištenje usluge.
Promijeni li se za vrijeme trajanja ovog ugovora stopa PDV-a na ugovorene usluge, ugovorena
naknada se neće mijenjati. Stranke izričito ugovaraju cijenu svih naknada s uključenim PDV-om.

2.3.

Naknade iz članka 2.2. točke a) Prijevoznik će Upravitelju prijevoza plaćati godišnje unaprijed prema
izdanom računu najkasnije do 15-og dana u mjesecu u kojem godišnja naknada dospijeva za plaćanje.
Naknade iz članka 2.2 točke b) ili c) ovog Ugovora Prijevoznik će plaćati mjesečno, unaprijed prema
izdanom računu najkasnije do 15-og dana u mjesecu za taj mjesec.
Ako do 15-og dana u mjesecu u kojem treba platiti naknadu Prijevoznik iz bilo kojeg razloga nije primio
račun za naknadu iz članka 2.2. ovog Ugovora, izvršit će temeljem ovog Ugovora do 15-og dana u
mjesecu u kojem treba platiti naknadu uplatu mjesečne odnosno godišnje naknade za taj mjesec na
transakcijski bankovni račun Upravitelja prijevoza kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN:
HR7524840081135065839 s modelom uplate HR67 i pozivom na broj OIB-om Prijevoznika.
Iznimno, prvo plaćanje naknade Prijevoznik će platiti unaprijed prilikom podnošenja zahtjeva za
sklapanje ugovora, prema uputama na web stranici www.upravitelj-prijevoza.hr.

2.4.

Prijevoznik se obvezuje Upravitelju prijevoza redovito dostavljati evidenciju vozila kojima obavlja
autotaksi prijevoz propisanu u članku 14. stavak (7) Zakona kao i sve njene izmjene. Prijevoznik će
evidenciju dostavljati Upravitelju prijevoza putem e-maila, istodobno kada je dostavlja i izdavatelju
licencije. Prvu evidenciju iz članka 14. stavak (7) Zakona, Prijevoznik će dostaviti Upravitelju prijevoza
najkasnije u roku 15 dana od dana sklapanja ovog Ugovora.
Ako Prijevoznik osim autotaksi prijevoza obavlja i neki drugi oblik prijevoza putnika vozilima M1
kategorije, dužan je Upravitelju prijevoza redovito i u rokovima iz prethodne odredbe ovog članka
dostavljati i popis tih vozila koji mora sadržavati najmanje marku, tip i registracijsku oznaku vozila.

2.5.

Ako Prijevoznik Upravitelju prijevoza ne dostavi podatke iz članka 2.4. ovog Ugovora, Upravitelj
prijevoza je ovlašten otkazati ovaj Ugovor i o otkazu obavezan obavijestiti tijelo nadležno za poslove
prometne inspekcije i izdavatelja Prijevoznikove licencije.

2.6.

Bez obzira na opseg stvarno pruženih Usluga upravitelja u pojedinačnom mjesecu, Upravitelj
prijevoza je ovlašten naplatiti, a Prijevoznik obvezan platiti iznos iz članka 2.2. ovog Ugovora za svaki
mjesec izvršenja ovog Ugovora (paušalna naknada).
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2.7.

Ako Prijevoznik ne plati naknadu iz članka 2.2. ovog Ugovora u rokovima iz članka 2.3 ovog Ugovora,
Upravitelj prijevoza je ovlašten otkazati ovaj Ugovor i o otkazu obavezan obavijestiti tijelo nadležno
za poslove prometne inspekcije i izdavatelja Prijevoznikove licencije.

2.8.

Upravitelj prijevoza je na zakašnjele uplate ovlašten naplatiti zatezne kamate sukladno propisima.
Također, za prvu opomenu radi nepravodobnog plaćanja koja se može poslati e-mailom najranije pet
dana nakon roka za plaćanje iz članka 2.3. ovog Ugovora Upravitelj prijevoza je ovlašten naplatiti
20,00 kn s PDV-om, a za drugu opomenu koja se može poslati e-mailom i SMS-om najranije 10 dana
nakon roka za plaćanje iz članka 2.3. ovog Ugovora ovlašten je naplatiti 30,00 kn s PDV-om.
Upravitelj prijevoza može, ali nije dužan slati opomene već je Prijevoznik dužan voditi računa o
terminima dospijeća njegovih obveza sukladno odredbama ovog Ugovora.

3.

Odgovornost i ostale odredbe

3.1.

Za pružanje usluga prijevoza u skladu sa Zakonom i drugim propisima, kao i poštivanje svih drugih
odredbi Zakona i svih drugih propisa odgovoran je isključivo Prijevoznik. Ugovorne strane u cilju
otklanjanja bilo kakve dvojbe izričito ugovaraju da Upravitelj prijevoza niti bilo tko od zaposlenika ili
odgovornih osoba Upravitelja prijevoza nije odgovorna osoba Prijevoznika u smislu odredbi Zakona i
drugih propisa, niti se pod bilo kojim okolnostima mogu smatrati odgovornim osobama Prijevoznika.

3.2.

Ukoliko zbog postupanja Prijevoznika protivno Zakonu ili drugim propisima Upravitelju prijevoza ili
njegovim zaposlenicima ili bivšim zaposlenicima nastane bilo kakva šteta, Prijevoznik će štetu u
cijelosti nadoknaditi u roku osam dana od kad ga Upravitelj prijevoza pozove na naknadu štete.

3.3.

Ako Prijevoznik postupa protivno Zakonu ili drugim propisima iz područja prijevoza u cestovnom
prometu, Upravitelj prijevoza je ovlašten otkazati ovaj Ugovor i o otkazu obavezan obavijestiti tijelo
nadležno za poslove prometne inspekcije i izdavatelja Prijevoznikove licencije.

3.4.

Sve ostale usluge osim usluga koje su predmet ovog Ugovora koje bi Upravitelj prijevoza eventualno
pružio Prijevozniku, nisu uključene u cijenu naknade iz članka 2.2. ovog Ugovora te se trebaju
posebno ugovoriti.

3.5.

Upravitelj prijevoza neće se smatrati odgovornim za neispunjavanje ili neprimjereno ispunjavanje
svojih obveza u skladu s ovim Ugovorom ako je takvo neispunjavanje ili neprimjereno ispunjavanje
uzrokovano višom silom ili propustom Prijevoznika da Upravitelju prijevoza dostavi sveukupne
informacije, podatke i saznanja o bilo kojoj okolnosti koja može biti od utjecaja na pružanje Usluga
upravitelja.

3.6.

Ugovorna strana kojoj se dogodila viša sila obavijestit će drugu ugovornu stranu o okolnostima
vezanima uz višu silu i njezino očekivano trajanje, kao i o njezinom prestanku, unutar 3 dana i od
nastupa i od prestanka više sile.

3.7.

Višom silom smatrat će se svaki nepredvidiv, izvanredan i neizbježan događaj koji je izvan razumne
kontrole ugovornih strana. Dodatno tome, u cilju definiranja slučajeva oslobođenja Upravitelja
prijevoza od odgovornosti, pojam "viša sila” uključuje radnje, propuste i zapreke od strane upravnih
tijela, sudova, jedinica lokalne uprave i samouprave, Grada Zagreba, samog Prijevoznika i njegovih
radnika i drugih savjetnika i predstavnika, promjene zakona, a koje Upravitelj prijevoza nije mogao
razumno predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni razumno izbjeći, ni otkloniti.

3.8.

Prijevoznik u potpunosti preuzima odgovornost za sve posljedice koje mogu nastupiti ukoliko dostavi
pogrešne, nečitke ili teško čitljive ili nepotpune podatke, uključujući i kontakt podatke, odnosno ukoliko
izmjenu u podacima odmah ne dojavi Upravitelju prijevoza putem kontakt e-maila iz članka 5.1. ovog
Ugovora, te ukoliko u Ugovoru navedeni kontakt e-mail redovito ne čita uključujući i provjeru spam
foldera (neželjene pošte) u koji pogreškom mogu biti preusmjerene i poruke Upravitelja prijevoza.
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4.

Stupanje na snagu i trajanje Ugovora

4.1.

Ovaj Ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme, počevši od dana kada ovlaštene osobe obiju
Ugovornih strana potpišu Ugovor u znak njegova prihvata.

4.2.

Ukoliko je Prijevoznik u članku 2.2. ovog Ugovora odabrao plaćanje naknade po cijeni od 75,00 kn
mjesečno s PDV-om s godišnjim plaćanjem naknade u iznosu 900,00 kn s uključenim PDV-om uz
obvezno trajanje ovog Ugovora od 12 mjeseci od dana sklapanja ili ako je odabrao naknadu od 100,00
kn mjesečno s uključenim PDV-om uz obvezno trajanje ovog Ugovora od 12 mjeseci od dana
sklapanja, ugovorne strane ovaj Ugovor ne mogu otkazati u razdoblju godinu dana od dana njegovog
sklapanja.

4.3.

Svaka Ugovorna strana može nakon proteka roka obveznog trajanja Ugovora ukoliko je taj rok
ugovoren, ili u bilo koje doba ukoliko obvezno trajanje Ugovora nije ugovoreno, otkazati ovaj Ugovor
pisanim otkazom upućenim drugoj Ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom uz otkazni
rok od mjesec dana. Otkaz Ugovora izazivati će pravne učinke od dana primitka otkaza od druge
Ugovorne strane.

4.4.

Iznimno od odredbi članaka 4.2. i 4.3. ovog Ugovora, Upravitelj prijevoza može otkazati ovaj Ugovor
bez poštivanja otkaznog roka i roka obveznog trajanja Ugovora u slučajevima iz članaka 2.5., 2.7. i
3.3. ovog Ugovora te u slučaju potpunog prestanka pružanja Usluga upravljanja klijentima, a obavijest
o otkazu Ugovora će dostaviti na kontakt e-mail ili SMS-om na kontakt mobitel Prijevoznika.

4.5.

Ako iz bilo kojeg razloga osim izričitom voljom Upravitelja prijevoza dođe do raskida Ugovora prije
isteka ugovorenog roka obveznog trajanja Ugovora, Upravitelj prijevoza je ovlašten naplatiti, a
Prijevoznik u roku 8 dana od dana otkaza Ugovora obvezan platiti naknadu za prijevremeni raskid u
iznosu svih preostalih mjesečnih naknada iz članka 2.2. ovog Ugovora koje bi Prijevoznik bio obvezan
platiti da ovaj Ugovor nije raskinut prije isteka ugovorenog roka obveznog trajanja Ugovora. Upravitelj
prijevoza može svojom odlukom Prijevozniku naplatiti i manji iznos naknade za prijevremeni raskid
Ugovora.

5

Obavještavanje i komunikacija

5.1.

Ugovorne strane suglasne su da se sva komunikacija u vezi s ovim Ugovorom, uključivo slanje računa,
obavlja neposredno na e-mail adresu ovlaštenih osoba Ugovornih strana iz ovog članka. Iznimno,
kada je to propisano odredbama ovog Ugovora, komunikacija će se odvijati preporučenom pošiljkom
s povratnicom na adresu Ugovornih strana navedenu u uvodnim odredbama ovog Ugovora. Upravitelj
prijevoza može odgovornu osobu Prijevoznika kontaktirati i glasovnim pozivom ili porukom na broj
mobitela naveden za kontakt. Ugovorne strane kao kontakt e-mail adrese i broj navode:
-

za Upravitelja prijevoza:

upravitelj.prijevoza.hr@gmail.com

-

za Prijevoznika:

___________________________________________
e-mail adresa Prijevoznika za kontakt

0 9

/

broj mobitela odgovorne osobe Prijevoznika

5.2.

Radi izbjegavanja sumnje, smatrat će se da je e-mail primljen isti dan kada je poslan, ukoliko je poslan
do 16.00 sati po hrvatskom vremenu, a prvi sljedeći radni dan ukoliko je poslan iza 16.00 sati.

5.3.

Ugovorne strane su obvezne bez odgode obavijestiti jedna drugu o promjeni kontakt podataka iz
članka 5.1. ovog Ugovora ili sjedišta i poslovne adrese iz uvodnih odredbi ovog Ugovora.
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6.

Završne odredbe
6.1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će eventualne sporove koji proizlaze ili su u vezi s ovim
Ugovorom pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno
nadležnog suda u Zagrebu.

6.2.

Ugovorne strane ovime bez ikakvih ograničenja ili uvjeta izričito ovlašćuju jedna drugu da obrađuju,
izvoze, dostavljaju, pohranjuju, evidentiraju, prenose i na bilo koji drugi način da raspolažu s osobnim
podacima druge Ugovorne strane te da takve podatke, kao i ovaj Ugovor, dostave trećim osobama,
uključujući i nadležnim tijelima, punomoćnicima, poslovnim partnerima i drugim osobama radi
ishođenja odgovarajućih licencija i dozvola sukladno primjenjivim propisima, ali i u druge zakonite
svrhe, te u cilju informiranja ili mogućeg unaprjeđenja poslovanja Prijevoznika ili Upravitelja prijevoza
kao i promocije proizvoda i usluga koje Prijevozniku prema ocjeni Upravitelja prijevoza mogu biti
interesantne u poslovanju.

6.3.

Ovaj Ugovor sklopljen je u pisanom obliku elektroničkim putem te ga svaka stranka može ispisati u
onoliko primjeraka koliko joj je potrebno. U znak suglasnosti i prihvaćanja sadržaja i svih gore
navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, Ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor. Sve izmjene i
dopune ovog Ugovora bit će sklopljene u pisanom obliku i potpisane od obiju ugovornih strana. Email ili druga komunikacija koja nije izrađena u obliku propisanom ovim člankom, neće se smatrati
izmjenom ili dopunom ovog Ugovora čak niti ako bi to izričito proizlazilo iz takve komunikacije.
Potpisom ovog Ugovora Prijevoznik izričito izjavljuje kako je upoznat i s dolje naznačenim
upozorenjima iz članka 6.4. ovog Ugovora.

6.4.

VAŽNA UPOZORENJA
Prijevoznik je upoznat kako otkaz Ugovora s Upraviteljem prijevoza može dovesti do prekršajne
odgovornosti iz skupine 'Vrlo teški prekršaji' opisane u članku 115. stavak (1) alineja 2. Zakona za
koju je propisana kazna do 70.000,00 kuna za Prijevoznika i do 25.000,00 kuna za odgovornu osobu.
Prijevoznik je upoznat kako otkaz Ugovora s Upraviteljem prijevoza, temeljem članka 27. stavak (1)
Zakona, može dovesti do trajnog ukidanja licencije za obavljanje autotaksi prijevoza.
Prijevoznik je upoznat da propuštanje vođenja evidencije vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz iz
članka 14. stavak (7) Zakona može dovesti do prekršajne odgovornosti iz skupine „Najteži prekršaji“
opisane u članku 111. stavak (1) alineja 4. Zakona za koju je propisana kazna do 100.000,00 kuna za
Prijevoznika i do 35.000,00 kuna za odgovornu osobu Prijevoznika.

Upravitelj prijevoza

Prijevoznik

_______________________

_______________________

Grad / mjesto potpisa: Zagreb

Grad / mjesto potpisa: _____________________

Datum potpisa: ________ 2022. godine

Datum potpisa: ________ 2022. godine

Prilozi Ugovoru:
-

Dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenog upravitelja prijevoza u pravnoj osobi Upravitelja prijevoza sukladno
članku 20. stavak (6) Zakona (Prilog 1)

-

Dokaz o zaposlenju stručno osposobljenog upravitelja prijevoza u pravnoj osobi Upravitelja prijevoza (Prilog 2)
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