
OPĆI UVJETI POSLOVANJA 

CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. 

1. PREDMET OPĆIH UVJETA 

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. i 

Klijenta u poslovnom odnosu posredovanja pri zapošljavanju.  

2. IZVRŠITELJ 

U ovim Općim uvjetima Izvršiteljem se smatra CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. (OIB: 

15702557044), trgovačko društvo registrirano za posredovanje pri zapošljavanju na Trgovačkom sudu 

u Zagrebu, evidentirano pod brojem 367/22 registra za obavljanje poslova posredovanja u 

zapošljavanju Ministarstva rada i mirovinskog sustava. 

3. NARUČITELJ  

Naručitelj je tvrtka s kojom Izvršitelj sklapa ugovor o posredovanju pri zapošljavanju ili pružanju drugih 

usluga. Uloga Izvršitelja u odnosu Naručitelj – Kandidat je nepristrana. Naručitelj samostalno donosi 

odluku o odabiru Kandidata s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu, ugovor o djelu ili neku drugu 

vrstu suradnje te Naručitelj samostalno donosi konačnu odluku hoće li takav ugovor sklopiti ili ne.  

4. KANDIDAT  

Kandidat je svaka fizička osoba tražitelj zaposlenja koja je pokazala interes za sudjelovanje u 

postupcima posredovanja pri zapošljavanju tijekom traženja zaposlenja i s ciljem mogućeg 

zapošljavanja kod Naručitelja. Uloga Izvršitelja u odnosu Kandidat-Naručitelj je nepristrana. Izvršitelj 

ne sudjeluje u sklapanju ugovora o radu, ugovora o djelu ili druge vrste poslovne suradnje između 

Kandidata i Naručitelja.  

5. USPOSTAVA POSLOVNOG ODNOSA 

Izvršitelj i Naručitelj obvezno sklapaju Ugovor o posredovanju u zapošljavanju prije početka izvršavanja 

bilo kakvih poslovnih radnji u cilju pronalaženja i privlačenja potencijalnih Kandidata. Sastavni dio 

Ugovora je obrazac s opisom posla, kvalifikacijama i ostalim uvjetima, kojeg se Naručitelj obvezuje u 

cijelosti popuniti i dostaviti Izvršitelju. Ispunjeni obrazac je dokaz o traženim kvalifikacijama i 

kvalitetama kandidata te uvjetima radnog mjesta.  

Osim usluga posredovanja pri zapošljavanju, Izvršitelj s Naručiteljem može sklopiti ugovore i za druge 

vrste usluga koje nudi na tržištu direktno ili temeljem ugovorenih suradnji, a koje mogu biti regulirane 

ovim Općim uvjetima.  

6. POSTUPAK, PRAVA I OBVEZE 

 

1. Postupak posredovanja u zapošljavanju sastoji se od koraka: I) privlačenja potencijalnih 

Kandidata na tržištu rada, II) usluge odabira Kandidata na temelju unaprijed definiranih 

zahtjeva Naručitelja dostavljenih putem obrasca, III) prezentiranja odabranih kandidata 

Naručitelju, IV) selekcijskog postupka Naručitelja s prezentiranim Kandidatima i V) 

informiranja Izvršitelja o rezultatima selekcijskog postupka. 

2. Dužnosti Izvršitelja u postupku posredovanja u zapošljavanju sastoje se od koraka I) do III) iz 

točke 6.1., a dužnosti Naručitelja sastoje se od koraka IV) i V) iz točke 6.1. ovih Općih uvjeta.   

3. Izvršitelj je dužan obaviti svoje dužnosti u ugovornom roku. U slučaju nemogućnosti izvršenja 

cjelovite usluge u ugovornom roku Izvršitelj će o navedenom obavijestiti Naručitelja najmanje 



četiri radna dana prije isteka ugovornog roka. U razdoblju od 5 radnih dana od dana takve 

obavijesti Naručitelj može bez naknade prilagoditi zahtjeve dostavljene putem obrasca ili 

odustati od usluge. U slučaju prilagodbe zahtjeva proces posredovanja kreće iznova uz 

primjenu ugovornih rokova.  

4. Smatra se da je Izvršitelj prezentirao Kandidata na dan dostave pisanog profila Kandidata 

Naručitelju. Svi rokovi u ovim Općim uvjetima koji se određuju u odnosu na prezentaciju 

Kandidata počinju teći s danom dostave pisanog profila Naručitelju. 

5. Naručitelj je dužan u roku u roku od 10 radnih dana od dana prezentiranja Kandidata pokrenuti 

selekcijski postupak s Kandidatima koji zadovoljavaju kvalifikacije koje je Naručitelj naveo u 

obrascu. Selekcijski postupak se smatra pokrenutim kada Naručitelj i Kandidat dogovore 

termin inicijalnog razgovora. Selekcijski postupak smatra se pokrenutim i u slučaju kada termin 

inicijalnog razgovora nije dogovoren zbog odustajanja Kandidata ili izostanka komunikacije od 

strane Kandidata. 

6. U roku iz točke 6.5. Naručitelj je dužan pisanim putem bez odlaganja obavijestiti Izvršitelja o 

Kandidatima pozvanim na inicijalni razgovor te razlozima zbog kojih ostale Kandidate ne 

smatra kvalificiranim za naručene pozicije. Ukoliko Naručitelj ne dostavi takvu obavijest 

Izvršitelju u navedenom roku smatra se da svi Kandidati zadovoljavaju tražene kvalifikacije te 

da selekcijski postupak nije pokrenut.  

7. Postupak privlačenja Kandidata može se ponoviti ukoliko niti jedan kandidat ne zadovoljava 

kvalifikacije koje je Naručitelj naveo u obrascu, a ugovorni rokovi u takvom slučaju teku 

ispočetka. 

8. Naručitelj ima pravo u razumnom roku nakon početka privlačenja potencijalnih Kandidata, a 

prije prezentacije Kandidata, zatražiti djelomičnu prilagodbu traženih kvalifikacija Kandidata. 

Svaka izmjena ili dopuna traženih kvalifikacija mora biti dostavljena Izvršitelju u pisanom 

obliku. Izvršitelj ima pravo odbiti značajne izmjene ili dopune traženih kvalifikacija koje bi u 

bitnom izmijenile profil traženih Kandidata, a u takvom slučaju Naručitelj ima pravo odustati 

od usluge bez naknade. Svaka izmjena i dopuna dostavljena nakon što je Izvršitelj prezentirao 

Kandidata smatra se odustajanjem od usluge. 

9. Naručitelj ima pravo odustati od usluge posredovanja u zapošljavanju prije prezentacije 

Kandidata bez naknade dostavom pisane obavijesti Izvršitelju sukladno ugovornim 

odredbama.  

 

7. NAKNADE  

Izvršitelj naknadu za pružene usluge naplaćuje isključivo Naručitelju. Izvršitelj ne naplaćuje 

Kandidatima za svoje usluge niti može dobiti bilo kakvu naknadu za obavljeno posredovanje pri 

zapošljavanju od Kandidata.  

Redovne naknade za usluge posredovanja u zapošljavanju propisane su ugovorom između Naručitelja 

i Izvršitelja. Izvršitelj može Naručitelju obračunati izvanrednu naknadu za pružene usluge u iznosu 

ekvivalentnom 50% ugovorene naknade koja bi pripala Izvršitelju u slučaju da je Naručitelj zaposlio 

Kandidata, a najviše u iznosu 2.500,00 EUR uvećano za porez na dodanu vrijednost kada I) Naručitelj 

nije pokrenuo selekcijski postupak, II) Naručitelj zatraži izmjene traženih kvalifikacija nakon što je 

Izvršitelj prezentirao Kandidata, III) Naručitelj odustane od usluge nakon što je Izvršitelj prezentirao 

Kandidata ili IV) Naručitelj zaposli ili na drugi način angažira Kandidata s kojim je stupio u kontakt bez 

posredovanja Izvršitelja. 

 

 



8. PODACI  

Kandidat prihvaća da Izvršitelj tijekom procesa posredovanja može prikupljati osobne i druge podatke, 

kao i voditi evidenciju o istima, obrađivati i dostavljati iste Naručiteljima s ciljem provođenja postupka 

posredovanja u zapošljavanju i uz poštivanje svih zakonskih odredbi vezanih uz zaštitu osobnih 

podataka. Na zahtjev Kandidata Izvršitelj će ukloniti iz svoje evidencije sve osobne podatke koji se 

odnose na njega. Politika privatnosti Izvršitelja koja se odnosi na prikupljanje i obradu osobnih 

podataka nalazi se na mrežnim stranicama Izvršitelja. 

9. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST 

U slučaju eventualnih sporova, isti će se pokušati riješiti sporazumno, u razumnom roku.  

Mjerodavno pravo za ove Opće uvjete poslovanja jest hrvatsko pravo. Za sve sporove proizašle u svezi 

s ovim Općim uvjetima poslovanja biti će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.  

10. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovi Opći uvjeti poslovanja mogu biti dostupni na više jezika. U slučaju bilo kakvog spora u svezi s Općim 

uvjetima poslovanja mjerodavan je hrvatski tekst. Izvršitelj može jednostrano izmijeniti ove Opće 

uvjete poslovanja u svako doba. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici: 

www.connectica.hr 

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od 6. veljače 2023. godine. 
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