
 

 

 

 

UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA, OIB: 75780877581, zastupana po predsjednici  
Suzani Hitrec, prof. (u daljnjem tekstu: UHSR ),s jedne strane kao primateljpravne pomoći i zastupanja 
i 
ODVJETNICA IVA SOLDO, Zagreb, Lastovska 17, OIB:24369407546, M.B.80364080(u daljnjem 
tekstu:Odvjetnik), s druge strane kao davatelj pravne pomoći i zastupanja 
 
sklopili su 

UGOVOR  
 

O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI I ZASTUPANJU ČLANOVA 
 

UDRUGE HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA 
 
 

Članak 1. 
 
1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je  u okviru djelatnosti  UHSR-a potrebno njihovim članovima  
osigurati  kvalitetnu, stručnu i na zakonu zasnovanu pravnu pomoć u svrhu adekvatne pravne pomoćiradi 
ostvarenja i zaštite  zakonitihi na zakonu zasnovanih prava ravnatelja te se u tu svrhu  sklapa ovaj Ugovor o 
pružanju pravne pomoći i zastupanju. 
 
1.2. Ugovorne strane suglasno potvrđuju da se Odvjetnik ovim Ugovorom obvezuje za korist ravnatelja kao 
članova  UHSR-a pružatipravovremeno, savjesno i odgovorno pravne savjete i zastupanje. 
 

Članak 2. 
 

2.1. Ugovorne strane potvrđuju da su ravnatelji kao članovi UHSR-a slobodni koristiti usluge pravne pomoći i 
zastupanje prema vlastitoj potrebi na način da će Odvjetniku: 
 

- svoj upit dostaviti u pisanoj formi, putem pošte na adresu odvjetničkog ureda i/ili elektroničkom poštom; 

- izložit će  problematiku pojedinog pravnog pitanja vezanu za ustanovu u kojoj obavljaju ravnateljsku 
dužnost, a u sklopu kojeg će dati sve potrebne informacije, dokumente i obavijesti s kojima raspolažu 
vezano za predmetni upit; 

- upit mora sadržavati naziv i adresu škole, ime i prezime ravnatelja i elektroničku poštu putem koje će 
Odvjetnik dostaviti svoje očitovanje kao odgovor na upit.  

- preporuča se upitu dodijeliti klasu i ur. broj pod kojim je upit zaveden, žig školske ustanove i potpis 
ravnateljate u tom slučaju Odvjetnik će odgovor dostaviti pozivom na navedenu klasu i ur.broj upita, dok 
u protivnom ako upit to ne sadržava Odvjetnik će se pozvati na datum kada je predmetni upit zaprimio.  

 
Članak 3. 

 
3.1. Predmet ovog Ugovora je stručna pravna pomoć koja se odnosi nazaštitu i ostvarenje na zakonu 
zasnovanih pravnih interesa ravnatelja u pravcu njihovog  pravilnog,  redovnog i  zakonitog obavljanja 
ravnateljske dužnosti, pa stoga ugovorne strane potvrđuju da se Odvjetnik obvezuje na davanje pismenih pravnih 
mišljenja i savjeta. 
 
3.2. Pravna pomoć pokrivena plaćanjem paušalnog iznosa  pokriva sva usmena i pismena pravna mišljenja i 
savjete,  osim zastupanja na zakonu zasnovanih prava  ravnatelja i  školskih  ustanova  za koju je potrebno izdati  
odvjetničku punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim tijelima, dakle za pravnu pomoć i zastupanje za koju 
član UHSR izda odvjetničku punomoć pečatiranu žigom školske ustanove i istu potpiše u svojstvu zakonskog 
zastupnika školske ustanove obvezuje se za takav vid stručne pravne pomoći i zastupanja platiti po izdanom 
računu sukladno čl. 5 ovog Ugovora.  
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3.3. Odvjetnik se obvezuje UHSR podnositi mjesečna  izvješća o pruženim uslugama zajedno s izdavanjem 
paušalnog računa  u kojem izvješću se obvezuje naznačiti naziv školske ustanove, ime i prezime ravnatelja kao 
člana UHSR kojem je usluga pružena, na Internet stranici UHSR-a u odjelu pravnih pitanja davati tražene 
odgovore koje će UHSR ažurirati i objavljivati te pristupiti na poziv UHSR-a skupštinama, radnim sastancima i 
davati odgovore i savjete na pravna pitanja za potrebe UHSR-a te jednom godišnje na zahtjev predsjednice  
pripremiti neku od tema od interesa UHSR-a koje će Odvjetnik izložiti članovima UHSR-a, s tim da se UHSR 
obvezuje Odvjetniku snositi realne troškove povezane s navedenim,  a tiču se materijalnih troškova putovanja i 
smještaja.    
 

Članak 4. 
 
4.1. Troškove odvjetničkih usluga  plaćat će se paušalno, na način  da UHSRplaćamjesečni paušalni iznos u 
visini od1.000,00 kn(slovima: tisuću kuna),na žiro - račun Odvjetnika broj: 2360000-1101993445, otvoren  kod  
Zagrebačke banke d.d.  
 
4.2. Plaćanje paušalnog iznosa UHSR kao primatelj pravne pomoći i zastupanjavršit će redovito mjesečnom 
doznakom na račun Odvjetnika kao davatelja pravne pomoći i zastupanja u roku 8 dana po zaprimanju računa.  

 
Članak 5. 

 
5.1. Ugovorne strane suglasno potvrđuju da članovi UHSR-a mogu angažirati Odvjetnika za zastupanje 
školske ustanove pred sudovima i državnim tijelima temeljem punomoćite da će za taj vid stručne pravne pomoći 
i zastupanja Odvjetnik ispostaviti obračun troškova neposredno školskoj ustanovi koja ga je angažirala s 
obveznim umanjenjem od10 % sukladno Odvjetničkoj tarifi. 

 
Članak 6. 

 
6.1. Ovaj Ugovor zaključuje se na 1 (slovima: jednu) godinu, a svaka ugovorna strana  isti može pismeno 
otkazati uz otkazni rok od 30 (slovima: trideset)dana. U slučaju potrebe, svaka ugovorna strana može pismeno 
tražiti izmjenu ili nadopunu ovog Ugovora, a o tom zahtjevu se mora donijeti suglasna odluka temeljem koje će se 
izraditi aneks ovom Ugovoru. Ugovorne strane potvrđuju da će eventualne  sporove vezane za ovaj Ugovor 
rješavati dogovorno u mirnom postupku, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.  
 

Članak 7. 
 
7.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu dana 01. travnja2014.godine s potpisom ugovornih strana, a isti je sačinjen 
u 2 (slovima: dva ) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak. 
. 
 

U Zagrebu, dana 27.ožujka 2014.godine 
 
 

 
____________________________________                                 _____________________________________ 
Suzana Hitrec, prof                                                                           Odvjetnica Iva Soldo 
UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH 
RAVNATELJA 


