
 

NOACK 2018 Opći uvjeti prodaje i isporuke 
 

I. Općenito: 
OVI OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE PRIMJENJUJU SE NA SVE ISPORUKE I USLUGE BEZ 
IZNIMKE,  KAO I NA BUDUĆE POSLOVNE ODNOSE. 
Uvjeti i odredbe bilo koje vrste, posebice uvjeti nabave, koji su proturječni ovim uvjetima prodaje i 
isporuke bit će u cijelosti nevažeći,  neovisno o tome da li ih je, kada i u kojem obliku prodavatelj primio 
na znanje.  
Sporazumi koji odstupaju od navedenog u odnosu na pojedine odredbe ovih općih uvjeta primjenjuju se 
samo na te točke te ih prodavatelj da bi bili važeći mora unaprijed izričito potvrditi pisanim putem. 
Šutnja prodavatelja vezano uz uvjete poslovanja i nabave koje je dao kupac ni u kom slučaju se neće 
smatrati prihvatom tih uvjeta.  
 
 
II. Ponuda: 
Ponude prodavatelja smatraju se uvijek neobvezujućim, osim ako je njihov obvezujući učinak izričito  
odobren pisanim putem, uz navođenje perioda do kada ponuda obvezuje.  
 
Ponudbena i prodajna dokumentacija, kao što su cjenici, predlošci, uzorci, podaci o analizi i druge 
informacije koje pruža prodavatelj  isto tako su neobvezujuće, osim ako je njihov obvezujući učinak 
izričito potvrđen u pisanom obliku.  Usmene obavijesti,  preporuke, savjeti i sporazumi dani od strane 
zaposlenika prodavatelja obvezuju tek pisanom potvrdom prodavatelja. Predlošci predstavljaju 
isključivo neobvezujuće ogledne predloške. Rezultate analize treba smatrati samo približno navedenim 
vrijednostima u pogledu  maksimalnih i minimalnih vrijednosti, osim  ako se određena svojstva zajamče 
pisanim putem.  Navedena dokumentacija ostaje u vlasništvu prodavatelja, ne smije biti dostupna 
trećim osobama i treba u bilo kojem trenutku na zahtjev i bez kašnjenja biti poslana natrag.  
 
 
III. Sklapanje ugovora: 
Narudžbe se smatraju pravno obvezujuće prihvaćenim nakon što budu upućene u pisanom obliku i to 
isključivo prema sadržaju istih, ili samim izvršenjem narudžbe.  
 
Za valjanost naknadnih izmjena i dopuna sadržaja ugovora potreban je pisani oblik. Kupac je vezan 
svojom narudžbom. Kupac međutim ima pravo povući svoju narudžbu, ako se prodavatelj ne izjasni  o 
prihvatu narudžbe neovisno o određivanju naknadnog roka od tri tjedna u pisanom obliku.  
 
 
IV. Raskid ugovora (odustanak, storno): 
Kupac je u mogućnosti odustati od ugovora ako prodavatelj ne izvrši isporuku robe nakon što mu je u 
pisanom obliku ostavljen primjereni naknadni rok od najmanje 8 tjedana.  

 
Storno narudžbe je moguć samo uz pisanu suglasnost prodavatelja. U protivnom će se svaka vraćena 
roba skladištiti kod prodavatelja na trošak i rizik kupca i bit će stavljena na raspolaganje kupcu.  U tom 
slučaju se vezano uz povrat robe smatra da je na ime probe identiteta i kvalitete robe te manipulativnih 
troškova skladišta ugovorena naknada u visini  od najmanje 10% aktualne ugovorene cijene. 
 
Prodavatelj je ovlašten odustati od ugovora: 

a) ako je došlo do nemogućnosti izvršenja isporuke ili početka ili nastavka izvršenja usluge ili je 
navedeno dodatno odgođeno unatoč ostavljenom naknadnom roku od 8 tjedana iz razloga za 
koje je odgovoran kupac 



 

b) ako postoji sumnja u solventnost kupca, npr. radi vođenja postupka ovrhe ili  sudskog postupka, 
radi neuspjele naplate vrijednosnog papira, a kupac na zahtjev prodavatelja niti izvrši uplatu 
ugovorenog predujma, niti prije isporuke dostavi prihvatljiva sredstva osiguranja.  

c) ako je kupac u zakašnjenju s ugovorenim plaćanjem ili s ispunjenjem bilo kojih drugih obveza, 
ili 

d) ako je poštovanje ugovorenog roka isporuke postalo nemoguće ili neprihvatljivo otežano zbog 
nepredviđenih okolnosti ili okolnosti koje su neovisne o volji ugovornih strana, kao primjerice svi 
slučajevi više sile, ratni sukobi, intervencije i zabrane tijela vlasti, zakašnjenje u transportu i u 
carinjenju, štete u transportu, nedostatak energije, kao i radni sporovi. Ove okolnosti isto tako 
ovlašćuju prodavatelja na odustanak od ugovora ako nastupe kod nekog od dobavljača 
prodavatelja.  

 
 
V. Odustanak od ugovora: 
Odustanak od ugovora  je moguće izjaviti iz gore navedenih razloga i vezano uz dio neizvršene 
isporuke.  
 
Ako je nad imovinom jedne ugovorne strane otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne 
nagodbe, druga ugovorna strana ovlaštena je odustati od ugovora bez ostavljanja naknadnog roka.  
 
Neovisno o zahtjevima prodavatelja za naknadom štete, prema ugovoru će se obračunati i platiti usluge 
koje su izvršene ili usluge koje su samo djelomično izvršene. Navedeno se primjenjuje i na slučaj ako 
kupac još nije preuzeo isporuku ili uslugu i na sve pripremne radnje prodavatelja. Umjesto toga 
prodavatelj je ovlašten zahtijevati povrat isporučene robe. 
 
 
VI. Cijene, određivanje cijena, važenje cijena: 
Važeće su isključivo ponuđene cijene u pisanom obliku za koje je izričito određeno da su obvezujuće; u 
protivnom se zadržava pravo na izmjenu cijena i rabata. Cijena ne uključuje transportno osiguranje i 
PDV. Kod određivanja iznosa fakture koja se odnosi na isporuku mjerodavna je težina koju je utvrdio 
prodavatelj. Prodajne cijene su izražene u valuti koja je navedena na računu.  
 
Sve izmjene propisa vezanih uz davanja, pristojbe, carine i poreze, uvedene državnim ili međudržavnim 
propisima i pravilima nakon davanja ponude, ovlašćuju prodavatelja na odgovarajuće usklađenje cijene. 
U slučaju kašnjenja, obustave plaćanja ili nesposobnosti za plaćanje, odobreni rabati se gube i 
naknadno zaračunati iznos odmah dospijeva na naplatu. Ugovorene cijene su nepromjenjive samo u 
slučaju izvršene isporuke unutar obećanog ili planiranog vremena isporuke, osim ako je došlo do 
zakašnjenja u isporuci krivnjom prodavatelja. 
 
 
VII Isporuka 
Rokovi isporuke iz potvrda narudžbi počinju teći s datumom potvrde narudžbe. Ti rokovi isporuke, kao i 
rokovi isporuke koji rezultiraju iz izračuna perioda između određenog datuma isporuke i datuma potvrde 
narudžbe podložni su promjeni, odn.  prekidu, ako naručitelj (kupac) mora pribaviti dodatnu 
dokumentaciju, dozvole upravnih tijela, dozvole ili odobrenja trećih osoba, ili davati objašnjenja ili ako 
mora uplatiti ugovoreni predujam (avans). U tim slučajevima rok isporuke ne teče do ispunjenja 
navedenih uvjeta, odnosno potvrđeni rok isporuke se odgađa za onoliko vremena koliko je  potrebno za 
pribavljanje gore navedene dokumentacije, dozvola, odobrenja, razjašnjenja ili radi vršenja plaćanja. 
  
Smatrat će se da je isporuka izvršena u roku ako je roba preuzeta iz skladišta prodavatelja ili je tamo 
bila spremna za isporuku unutar ugovorenog  odn. produljenog roka isporuke i nije isporučena iz 
razloga za koji prodavatelj nije odgovoran.  



 

 
Rok isporuke primjereno se produžuje u slučaju nastupa nepredviđenih prepreka koje su izvan kontrole 
prodavatelja, bez obzira da li su nastale u pogonu proizvođača ili u pogonu poddobavljača, kao i u 
slučajevima vezanim uz radne sporove, posebice štrajk i isključenje s rada (što također uključuje npr. 
prekid proizvodnih procesa, štete zbog požara, nedostatak električne energije i goriva, kašnjenja u 
carinjenju i druge prepreke koje imaju značajan utjecaj na isporuku predmeta ugovora, kao i druge 
okolnosti za koje prodavatelj nije odgovoran prema općim načelima prava). Zahtjevi za naknadom 
štete kod prekoračenja roka isporuke su isključeni, bez obzira na razlog. Isporuka se vrši 
ocarinjeno, zapakirano te u Republici Hrvatskoj neosigurano. Dodatni troškovi se odvojeno 
zaračunavaju za ekspresne i zračne pošiljke. Ako slanje robe spremne za isporuku nije moguće iz 
razloga za koje prodavatelj nije odgovoran ili je naručitelj odustao od robe, svi rizici skladištenja i s time 
povezani troškovi prelaze na naručitelja u trenutku obavijesti o spremnosti robe za isporuku. Time se ne 
odgađaju ugovoreni rokova dospijeća.  
 
Ako nije ugovorena određena vrsta prijevoza, prodavatelj prijevoz bira prema slobodnoj volji i nema 
obvezu provjere najjeftinije vrste prijevoza. Ako nije drugačije ugovoreno, dozvoljene su djelomične 
isporuke  i mogu biti zasebno zaračunate.   
 
Isključeni su zahtjevi za naknadu štete radi zakašnjenja od strane kupca.  

 
VIII. Plaćanje: 
Ako nije drugačije ugovoreno računi dospijevaju u roku od 30 dana od datuma izdavanja bez ikakvih 
odbitaka. Ako je ugovoreno plaćanje mjenicom, njihov prihvat se vrši samo radi ispunjenja, a svi 
bankovni  (diskontni)  troškovi  padaju na teret kupca. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, zaračunavaju 
se zatezne kamate prema važećoj stopi HNB-a koja se primjenjuje na poslovne transakcije između 
poduzetnika.  
Nepridržavanje uvjeta plaćanja ili okolnosti (postupak vezan uz mjenicu, provođenje ovrhe i dr.) koje su 
takve naravi da dovode u sumnju kreditnu sposobnost naručitelja (kupca) rezultiraju trenutnim 
dospijećem svih potraživanja. Temeljem navedenog prodavatelj će biti ovlašten izvršiti isporuku 
neisporučene robe tek po uplati predujma, odustati od ugovora uz primjereni naknadni rok za ispunjenje 
te zahtijevati naknadu štete radi neispunjenja. To nadalje ovlašćuje prodavatelja da naručitelju (kupcu) 
zabrani daljnju prodaju (daljnje korištenje) robe i da zahtijeva trenutačnu predaju iste. 
 
Nije dozvoljeno zadržavanje plaćanja dospjelih iznosa radi protuzahtjeva naručitelja (kupca) koje 
prodavatelj nije u pisanom obliku izričito priznao, ni iz naslova jamstva, niti je dozvoljen prijeboj s 
protupotraživanjima bilo koje vrste.  
 
Plaćanje bankovnom doznakom smatrat će se pravovremenim samo ako je nalog za plaćanje dan 
najkasnije na dan dospijeća.  Bankovna doznaka dana nakon dana dospijeća smatrat će se izvršenim 
plaćanjem, tek odgovarajućim pripisivanjem u korist jednog ili više računa prodavatelja. Sporedni  
troškovi, kao npr. bankovni troškovi radi doznake iznosa računa, kao i troškovi na ime naplate 
otpremnih dokumenata padaju na teret kupca. Ako se prihvate mjenice, eskontni i bankovni troškovi 
padaju na teret kupca.  
 
Kod prekoračenja rokova plaćanja prodavatelj ima pravo na zasnivanje i raspolaganje sudskim i 
ugovornim pravima zaloga radi pokrića i ostvarivanja svojih potraživanja. Naručitelj je nadalje dužan 
nadoknaditi troškove opomena i naplate, nastalih prije pokretanja postupka.  
 
Djelomičnim uplatama će se najprije zatvarati sporedni troškovi i ranije dospjele obveze.  

 



 

IX . Prošireni pridržaj prava vlasništva 
Isporučena roba ostaje vlasništvo prodavatelja do potpunog plaćanja svih otvorenih potraživanja 
temeljem postojećeg poslovnog odnosa.  
 
Naručitelj (kupac) može prodati robu s pridržanim pravom vlasništva samo u okviru redovnog 
poslovanja.  Naručitelj (kupac) ovime ustupa prodavatelju potraživanja nastala temeljem prodaje robe s 
pridržanim pravom vlasništva radi osiguranja njegovog potraživanja, neovisno o činjenici jesu li ta 
potraživanja utemeljena na ugovoru o kupoprodaji, ugovoru o djelu ili ugovoru o isporuci robe ili na 
drugoj pravnoj osnovi, pri čemu naručitelj radi trenutnog plaćanja preuzima moguća javna davanja koja 
proizlaze iz navedenog.  
 
Ukoliko kupac proda robu s pridržanim pravom vlasništva zajedno s robom trećih osoba koju nije 
isporučio prodavatelj, potraživanja se smatraju ustupljenim samo u visini dijela iznosa koji odgovara 
vrijednosti računa isporučene robe s pridržanim pravom vlasništva. Kupac je ovlašten na naplatu 
ustupljenog potraživanja samo dok pravovremeno ispunjava svoje obveze plaćanja prema prodavatelju. 
Na zahtjev prodavatelja dužnik ustupljenog potraživanja mora biti imenovan kako bi ga se moglo 
obavijestiti o ustupu. Iznosi naplaćeni na taj način moraju biti jasno označeni i smatraju se iznosima koji 
se povjerenički zadržavaju za prodavatelja do cjelokupne isplate kupoprodajne cijene. 
 
Kupac bez odgode mora obavijestiti prodavatelja o zahvatima trećih osoba na robi s pridržanim pravom 
vlasništva ili na ustupljenim potraživanjima te mora paziti na sve formalne zahtjeve (označavanje i sl.) 
vezane uz zaštitu pridržanog prava vlasništva prodavatelja. 
 
 
X. Jamstvo: 
Isporučena roba mora se bez odgađanja pregledati. Prigovori će biti prihvaćeni samo ako budu u 
pisanom obliku dostavljeni prodavatelju u roku od 14 dana od isporuke robe.  
 
Preduvjet za korištenje jamstva je pisana obavijest o konkretnom nedostatku. 
 
Nedostaci zbog nepravilnog rukovanja naručitelja ili trećih osoba isključeni su iz jamstva. 
Ni u kom slučaju ne postoji odgovornost za posljedične štete ili za izgubljenu dobit radi nedostatka.  Isto 
tako se neće prihvatiti nikakva odgovornost za štetu radi ispravne ili neispravne uporabe proizvoda od 
strane kupca, njegovih zastupnika ili trećih osoba. 
 
Obveza jamstva prestaje ako se bez pisane suglasnosti izvrše zahvati ili promjene na robi proizvedenoj 
ili isporučenoj od strane prodavatelja. 
 
Jamstveni slučaj ne odgađa dospijeće potraživanja. Pored toga jamstvo se može koristiti samo i tako 
dugo dok naručitelj u cijelosti ispunjava ugovorene uvjete plaćanja.  
 
 
XI. Odgovornost  
Ako u ovim uvjetima isporuke nije drugačije određeno, odgovornost prodavatelja je ograničena na štete 
koje nastanu na samom predmetu isporuke.  Osim u slučaju krajnje nepažnje,  svaki oblik naknade 
štete je isključen, osobito je isključena odgovornost za posljedične štete.  
 
Krajnjom nepažnjom u smislu ovih uvjeta isporuke ne smatra se svaki nedostatak dužne pažnje; krajnja 
nepažnja naprotiv postoji samo u slučaju ako  prodavatelj svjesno nije uzeo u obzir ozbiljne posljedice 
svojih radnji ili propusta koje je primjenom pažnje dobrog stručnjaka morao predvidjeti.  
 



 

Kupac mora provjeriti (ako je potrebno obradom uzorka) da li je isporučena roba besprijekorna i 
prikladna za namjeravanu uporabu. U slučaju da kupac ne izvrši takvu provjeru, isključena je bilo kakva 
odgovornost. Eventualni prigovori vezani uz svojstva ili količinu robe moraju se obznaniti prodavatelju 
odmah po primitku robe, ali najkasnije u roku od 14 dana, uz navođenje datuma narudžbe, broja računa 
i broja pošiljke. U slučaju opravdanih propisno izjavljenih prigovora, prodavatelj je dužan samo 
zamijeniti robu ili uzeti robu natrag, uz povrat kupoprodajne cijene. U svakom slučaju neispravna roba 
može biti vraćena prodavatelju samo uz njegov izričiti pristanak. Isključeni su daljnji zahtjevi, posebice 
zahtjevi za naknadu štete bilo koje vrste. Ako je isporučena roba samo djelomično neispravna, kupac je 
dužan preuzeti dio isporuke robe bez nedostataka. Ako se kupac poziva na nedostatak, ispitivanje 
uzorka mora biti izvedeno od strane ovlaštene osobe. 
 
 
XII. Ambalaža 
Prodavatelj općenito isporučuje svu robu uključujući i ambalažu prema svom izboru.  Ambalaža se 
može ponovno koristiti u poslovne svrhe samo nakon uklanjanja loga i naziva tvrtke, kao i oznake robe. 
 
 
XII: Mjesto ispunjenja i sudska nadležnost 
Mjesto plaćanja i ispunjenja je Zagreb. 
 
Strane će pokušati rješavati sve sporove iz poslovnog odnosa sporazumno, a u slučaju nemogućnosti 
ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.  
 
 
XIV. Salvatorska klauzula 
Ako je dio odredbi ovih općih uvjeta ili jedna odredba ništava ili neprovediva ili je u suprotnosti s 
važećim zakonodavstvom, to ne utječe na važenje preostalih dijelova općih uvjeta ili preostalih odredbi.  
 
 
 
 


