
Ugovor o licenci za korištenje aplikacije eovrhe.hr  

Četvrti oblak nudi a prihvaćanjem Općih uvjeti za korištenje Aplikacije 
eovrhe.hr (dalje: Uvjeti) i Ugovora o licenci za korištenje aplikacije 
eovrhe.hr (dalje: Ugovor) i plaćanjem ugovorne naknade Korisnik 
prihvaća ponudu te se sklapa Ugovor između Četvrtog oblaka i 
Korisnika. Sklapanjem Ugovora i prihvaćanjem Uvjeta Korisnik ujedno 
prihvaća i da se na ugovorni odnos primjenjuju Uvjeti. 

Pod Korisnikom se smatra svaka osoba kako je to definirano 
Uvjetima. 

Ugovorom Korisnik stječe ograničeno pravo korištenja Aplikacije na 
način kako je uređeno Uvjetima i sukladno njezinoj namjeni. 

Ugovorom se Korisnik obvezuje kao naknadu za korištenje Aplikacije 
Četvrtom oblaku platiti ugovornu naknadu u skladu s cjenikom koji se 
nalazi na internetskim stranicama Aplikacije: http://eovrhe.hr. 

Četvrti oblak se obvezuje Korisniku omogućiti pristup i korištenje 
Aplikacije najkasnije u roku od tri dana od zaprimanja uplate 
ugovorne cijene. Za slučaj da je ovlaštena osoba onemogućena zbog 
više sile pristupiti administraciji Aplikacije Korisnik nema pravo na 
naknadu štete. 

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme. Trajanje Ugovora ovisi o 
uplaćenoj ugovornoj naknadi pa se Ugovor može sklopiti na rok od 
jednog mjeseca, šest mjeseci ili godinu dana. Ugovor se može 
sklopiti i na drugačiji rok ukoliko se Korisnik i Četvrti oblak izričito o 
tome sporazume. Plaćanjem ugovorne naknade Korisnik stječe 
vremenski ograničeno, neeskluzivno i neprenosivo licencno pravo za 
korištenje Aplikacije za svoje interno poslovanje. Korisnik ima pravo 
koristiti Aplikaciju u skladu s Uvjetima i njezinoj namjeni. 

Četvrti oblak zadržava sva prava nad intelektualnim vlasništvom 
Aplikacije i sve što je razvijeno i isporučeno od strane Četvrtog oblaka 
kao rezultat pružene usluge u okviru ovog ugovora. 

Korisniku se izričito zabranjuje bilo kakvo kopiranje i presnimavanje 
Aplikacije te istoj može pristupiti isključivo putem internetskog 
preglednika u skladu s odredbama Uvjeta i namjeni Aplikacije. 
Korisniku je zabranjeno uklanjanje ili izmjena bilo kojeg dijela 
Aplikacije. Korisniku je zabranjeno učiniti drugoj osobi dostupnim 
Korisnikovo korisničko ime i lozinku ili na drugi način učiniti drugoj 
osobi dostupan pristup i korištenje Aplikacije. Korisnik ima pravo 



svojim zaposlenicima omogućiti pristup i korištenje Aplikacije. 
Korisniku je zabranjeno samostalno ili putem druge osobe izvršiti tzv. 
reverzni inženjering („reverse engineering“), rastavljanje ili 
dekompilacija programa. Korisnik ne smije na drugoga prenijeti prava 
iz Ugovora. 

Ako bilo koja strana prekrši odredbe ovog ugovora suprotna strana ju 
može pozvati da ispravi takvo kršenje. Ako suprotna strana ne ispravi 
kršenje u roku od 30 dana druga strana može raskinuti ugovor. 
Korisnik prihvaća da mu se u slučaju da ne koristi Aplikaciju na način 
definiran Ugovorom onemogući pristup Aplikaciju sve dok ne ispravi 
kršenje, a ako takvo kršenje ne ispravi Četvrti oblak može raskinuti 
ugovor. 

Nakon isteka vremena na koji je Ugovor sklopljen Četvrti oblak neće 
Korisniku zabraniti pristup Aplikaciji. U slučaju da Korisnik nastavi 
koristiti Aplikaciju nakon isteka vremena na koji je Ugovor sklopljen 
Četvrti oblak će poslati ponudu na sklapanje novog Ugovora na 
elektronsku poštu Korisnika. U slučaju da Korisnik ne odgovori na 
ponudu, a i dalje nastavi koristiti Aplikaciju, smatrati će se da je 
Ugovor sklopljen na isti vremenski rok na koji je bio sklopljen 
prethodni ugovor te će se Koristiti dostaviti račun za uslugu. 

Za trajanja Ugovora svaka od ugovornih strana može imati pristup 
informacijama koje su povjerljive za drugu stranku (“povjerljive 
informacije”). Povjerljive informacije bit će ograničene na odredbe i 
cijene iz ovog ugovora, kao i sve informacije koje su jasno označene 
kao povjerljive. Svaka od strana je suglasna čuvati tajnost povjerljivih 
informacija druge strane u trajanju od tri godine računajući od dana 
priopćavanja. Također, obje strane su suglasne da će priopćiti 
povjerljive informacije samo onim zaposlenicima ili vanjskim 
suradnicima, kojima je potrebno da ih posjeduju pri izvršenju ugovora 
i od kojih se očekuje da ih zaštite od neovlaštenog objavljivanja. Ništa 
neće sprječavati nijednu od strana pri priopćavanju uvjeta ili cijena iz 
ovog ugovora u slučaju pravnog postupka vođenog u svezi s 
Ugovorom. 

U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u 
Slavonskom Brodu. 

 


