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ШТО ЈЕ ТО УГОВОР О УСЛУГАМА                                                
(У ХРВАТСКОМ ПРАВУ)? 

Резиме 

„ Уговоре о услугама“ могло би се дефинирати као уговоре којима се 
једна уговорна страна као пружатељ услуге обвезује пружити одређену 
услугу другој уговорној страни као приматељу услуге, а приматељ услуге се 
заузврат обвезује пружатељу услуге платити одређену накнаду. С обзиром 
на садржај услуге која је предметом таквих уговора, такве уговоре могуће је 
подвести под појам неког од именованих уговора уређених Законом о 
обвезним односима, могуће их је сматрати мјешовитим уговорима а могуће 
их је узимати и као специфичне sui generis уговоре. 

У раду се даје преглед и критички осврт на разматрања о правној 
нарави и класификацијама „ уговора о услугама“ даним у хрватској правној 
знаности. Износе се разлози против класификација појединих типова уговора 
према којима су уговори о услугама сврстани у засебну скупину уговора. 
Заступа се став да је уговоре о услугама потребно понајприје проматрати 
као уговоре о дјелу, а не као засебне неименоване „ уговоре о услугама“. Тек 
ако се правна нарав појединих „ уговора о услугама“ развијених у пословној 
пракси не би могла адекватно описати значајкама уговора о дјелу, потребно 
је поједини уговор о услугама разматрати као мјешовити уговор или као sui 
generis уговор. 

Кључне ријечи: уговор о услугама, класификација уговора, поједини 
типови уговора, уговор о дјелу. 

1. Увод 

У правноме промету често је склапање уговора којима се једна уговорна 
страна обвезује пружити одређену услугу другој уговорној страни, а друга се 
уговорна страна заузврат обвезује платити одређену накнаду. Такве „уговоре 
о услугама“ могуће је, с обзиром на садржај услуге која је предметом уговора, 
класифицирати као неки од именованих уговора уређених Законом о 
обвезним односима, као неки од мјешовитих уговора који садрже значајке 
више типова именованих уговора или као специфичне sui generis уговоре. 
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Циљ је овога рада дати преглед и критички осврт на разматрања о 
правној нарави и класификацијама уговора о услугама даним у хрватској 
правној знаности. Приказују се тако размишљања појединих хрватских 
аутора о уговору о услугама као засебном типу неименованих уговора. Даје 
се преглед класификација појединих типова уговора које доносе поједини 
хрватски аутори, од којих неке класификације сматрају уговоре о услугама 
засебном скупином уговора, док друге класификације избјегавају означити 
уговоре о услугама засебном скупином уговора. Изналази се садржај појма 
„услуге“ те се проучава однос појма уговора о услугама према појму уговора 
као дјелу као именованог уговора уређеног одредбама Закона о обвезним 
односима. Описују се и темељне значајке појединих уговора о услугама из 
скупине туристичких уговора које хрватска правна доктрина сматра sui 
generis уговорима о услугама. 

2. Уговор о услугама као неименовани уговор 

Поједини хрватски аутори сматрају како је уговор о услугама 
неименовани уговор који „није уређен Законом о обвезним односима 
(ЗОО) унаточ томе што ЗОО прихваћа сувремену уговорну типологију.“1 
Наводе да „унаточ томе што наше уговорно право не познаје номинантни 
уговор о услугама, хрватска пословна пракса већ дуже вријеме аутономно, 
на темељу начела диспозитивности, познаје и развија уговоре о 
услугама“.2 

Док је недвојбено да хрватски ЗОО3 не познаје уговор о услугама као 
засебни тип именованог уговора, двојбено је може ли се говорити о 
уговору о услугама зао засебном типу неименованог уговора, развијеном 
аутономно у пословној пракси.  

Пружање услуге може се опћенито описати као посао који подузима 
пружатељ услуге у складу са специфичним потребама и према захтјеву 
свог клијента.4 Тај посао у сваком случају захтијева неки облик физичког 
или интелектуалног рада пружатеља услуга који може имати или 

                                                 
1 Мликотин Томић, Д., Вулетић, Д., Први модел Закона уговора о услугама у 
Начелима еуропског уговорног права, Право и порези, бр. 12, 2010, стр. 79. 
Mlikotin Tomić, D., Vuletić, D., Service contracts in European private law and 
Croatian law, у: Kandžija, V.; Kumar, A. (ur.), Economic Integrations, Competition 
and Cooperation, Ријека, 2011, стр. 15. (доступно на: 
http://oliver.efri.hr/~euconf/2011/Index.html (10.4.2012.)). 
2 Мликотин Томић и др.., нав. дело,. у биљ. 1, стр. 77. 
3 Закон о обвезним односима, Народне новине бр. 35/2005, 41/2008 и 125/2011, 
даље у тексту: ЗОО. 
4 Тако и: Barendrecht, M., Jansen, C., Loos, M., Pinna, A., Cascão, R., Gulijk, S. van, 
Principles of European Law – Service Contracts (PEL SC), Sellier. European Law 
Publishers, München, 2007, стр. 131. 
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материјални резултат у виду стварања нове ствари или модификације 
постојеће ствари, или нематеријални резултат у виду пруженог савјета и 
сличног што би се могло окарактеризирати као интелектуалном услугом у 
ужем смислу. 

Размишљања према којима се поједини типови уговора који се 
развијају у пословној пракси а који за свој садржај имају пружање 
одређене услуге за накнаду могу подвести под један тип уговора о 
услугама као тип неименованог уговора, прије свега негирају чињеницу 
постојања уговора о дјелу као именованог уговора у хрватском праву. 
Наиме, уговор о дјелу је у хрватском праву уговор којим се „извођач 
обвезује обавити одређени посао, као што је израда или поправак неке 
ствари, извршење каква физичког или умног рада и сл., а наручитељ се 
обвезује платити му за то накнаду.“5 Није ли управо „посао“ који се 
обвезује обавити извођач дјела заправо услуга која захтијева неки 
материјални или интелектуални рад извођача дјела који ће резултирати 
дјелом материјалне или нематеријалне нарави? 

Стога би поједине „уговоре о услугама“ који се развијају аутономно у 
пословној пракси требало понајприје окарактеризирати као уговоре о 
дјелу уређене ЗОО-ом, а не подводити их под појам уговора о услугама 
као наводно неименованог уговора – наиме, уговор о услугама (барем у 
ужем смислу) јест именовани уговор у хрватском праву, а његово име је 
уговор о дјелу.6  

Поједине уговоре о услугама неће бити могуће окарактеризирати 
уговором о дјелу из разлога што их од тога типа уговора удаљавају неке 
њихове специфичне значајке. Неки од тих уговора о услугама потпадати 
ће под појам неког другог именованог уговора, најчешће изведеног из 
опћег уговора о дјелу, као што је то уговор о грађењу или уговор о 
пријевозу. Друге уговоре о услугама неће бити могуће подвести 
искључиво под појам уговора о дјелу јер ће у одређеној мјери садржавати 
значајке и других именованих уговора, због чега се такве уговоре сматрати 
мјешовитим уговорима који имају карактеристике двају или више типова 
посебних уговора. Коначно, неке ће пак уговоре о услугама бити потребно 
сматрати sui generis уговорима са својом самосталном правном 
физиономијом због тога што им је садржај и кауза шира од оне 
карактеристичне за уговор о дјелу и због тога што их се не може 
проматрати као пуки зброј карактеристика више именованих уговора.7 

 

                                                 
5 Према одредби чл. 590. ЗОО-а. 
6 О томе види више infra у одјељку 4. овог рада. 
7 О таквим уговорима sui generis види више инфра у одјељку 5. овог рада. 
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3. Уговори о услугама као посебна скупина уговора у 
класификацији уговора на поједине скупине уговора 

Поједини аутори приликом класификације уговора према њиховим 
специфичним особинама и функцијама разматрају уговоре о услугама као 
посебну скупину уговора.  

Тако Визнер и Букљаш уговоре дијеле на уговоре о отуђивању ствари и 
права, уговоре о кориштењу ствари и права, уговоре о услугама, уговоре о 
пружању гаранција, уговоре из банкарског пословања те уговор о нагодби.8 
При томе у уговоре у услугама уврштавају уговор о дјелу, уговор о грађењу, 
уговор о пријевозу, уговор о лиценцији, уговор о остави, уговор о 
ускладиштењу, уговор о налогу, уговор о комисиону, уговор о трговинском 
заступању, уговор о посредовању, уговор о отпремању, уговор о контроли 
робе, уговор о организирању путовања, уговор о ангажирању угоститељских 
капацитета, уговор о осигурању те уговор о упућивању или асигнацији.9 

Кларић и Ведриш уговоре обвезног права дијеле на уговоре о пријеносу 
ствари и права, уговоре о упораби и кориштењу ствари, уговоре о услугама и 
уговор о орташтву.10 У уговоре о услугама убрајају уговор о дјелу, уговор о 
грађењу, уговор о остави, уговор о ускладиштењу, уговор о налогу, уговор о 
пуновлашћу и уговор о комисији.11 

Слакопер истиче како је уговоре о услугама потребно подијелити у 
најмање двије скупине, и то према одговору на питање састоји ли се главна 
обвезе једне стране у битном и претежном дијелу у обављању фактичног 
посла или у обављању правног посла.12 Наводи да уз примјену овог 
критерија, на једну страну треба ставити уговор о налогу, уговор о комисији, 
уговор о шпедицији, јер се ту обвезе „даватеља услуге“ у битном дијелу 
састоје у обављању правног посла или послова, а не само фактичног као што 
је случај код уговора о дјелу, грађењу, остави, ускладиштењу, посредовању, 
које треба ставити на другу страну.13 Стога Слакопер уговоре обвезног права 
разврстава на поједине типове према сврси склапања, и то сврси коју 
понајприје имају за ону уговорну страну која склапањем уговора стјече 
неновчану тражбину од друге стране.14 Тако разликује уговоре о трајном 
                                                 
8 Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним (облигационим) односима, Загреб, 1978, 
стр. 22, Букљаш, И., Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним (облигационим) 
односима, Загреб, 1979, стр. XXVII. 
9 Исто. 
10 Кларић, П., Ведриш, М., Грађанско право, 2009, стр. XXV – XXVIII. 
11 Исто. 
12 Слакопер, З. (ред.), Обвезно право – Посебни дио I - Поједини уговори, Загреб, 
2012. (у тиску), стр. 512, Слакопер, З., Права и обвезе страна комисијског 
уговора, Хрватска правна ревија, бр. 6, 2007, стр. 17. 
13 Исто. 
14 Слакопер (ред.), нав. дело, у биљ. 12, стр. 11. 
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(дефинитивном) пријеносу добара, уговоре о привременом пријеносу и 
кориштењу туђих добара, уговоре о прибављању фактичног рада и/или 
резултата таквог рада те уговоре о прибављању резултата правног посла или 
послова подузетог с трећим.15 При томе, у уговоре о прибављању фактичног 
рада и/или резултата таквог рада убраја уговор о дјелу, уговор о грађењу, 
уговор о остави, уговор о ускладиштењу, уговор о посредовању, уговор о 
пријевозу те уговор о испитивању робе и услуге,16 а у уговоре о прибављању 
резултата правног посла или послова подузетих с трећим уговор о налогу, 
продајни налог, уговор о комисији и уговор о отпреми.17 

Сврха сваке систематизације или класификације појединих типова 
уговора морала би бити утврђивање битних карактеристика које су одређеној 
скупини уговора заједничке и нарочито својствене, због којих карактеристика 
се та одређена скупина уговора разликује од других могућих скупина 
уговора. Ту сврху не испуњавају класификације појединих типова уговора 
које износе поједини аутори који уговоре о услугама проматрају као засебну 
скупину уговора.  

С једне стране, они у уговоре о услугама убрајају уговоре који се 
међусобно по својим значајкама сувише разликују да би их се могло 
сврставати у исту скупину. Што то заједничко има уговор о ускладиштењу с 
уговором о комисији, поред тога што се и једним и другим уговором једна 
страна обвезује извршити неки посао (у најширем смислу те ријечи), а друга 
страна заузврат обвезује платити накнаду? Које су то битне карактеристике 
уговора о грађењу и уговора о отпреми које би оправдавале њихово 
сврставање у исту скупину уговора јер се управо по њима они разликују од 
осталих уговора који припадају другим скупинама уговора? Обзиром да не 
налазимо битних сличности, чини нам се стога неутемељеним све ове уговоре 
стављати у засебну скупину уговора која би се називала уговорима о 
услугама. Примјеренија је класификација која уговоре о услугама дијели у 
најмање двије скупине: уговоре о прибављању фактичног рада и/или 
резултата таквог рада и уговоре о прибављању резултата правних послова 
подузетих с трећим. Тој подјели могла би се додати и трећа скупина уговора у 
коју би улазили они уговори чија је сврха склапања подједнако и прибављање 
резултата фактичног рада и прибављање резултата правног посла, као што је 
то примјерице уговор о трговинском заступању. 

С друге стране, класификације појединих типова уговора у којима се 
уговори о услугама проматрају као засебна скупина уговора не успијевају 

                                                 
15 Исто, слично и у: Слакопер, З., Лутенбергер, А., Качер, Х., Основе права 
трговачких уговора и вриједносних папира, 2009, стр. 223. 
16 Слакопер (ред.), нав. дело, у биљ. 12, стр. 12. 
17 Исто, стр. 13. Уговор о трговинском заступању Слакопер издваја засебно зато 
што се њиме прибавља и резултат фактичног рада и резултат правних послова с 
трећим, стр. 13-14. 
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утемељено по њезиним значајкама одвојити ту скупину уговора од осталих 
скупина уговора. Визнер и Букљаш тако у уговоре о услугама убрајају уговор 
о организирању путовања и уговор о осигурању, а у засебну скупину уговора 
издвајају уговоре из банкарског пословања.18 Нису ли и сви уговори из 
банкарског пословања уговори о услугама, и то о специфичним банковним 
услугама, што би оправдавало и њихово уврштавање у скупину уговора о 
услугама? Ако се у посебну скупину издвајају уговори из банкарског 
пословања, зашто не издвојити те уговоре у посебну скупину уговора о 
финанцијским услугама те у њу убројити и уговор о осигурању? Ако се 
уговори из банкарског пословања издвајају у засебну скупину уговора 
различиту од уговора о услугама, зашто из скупине уговора о услугама не 
издвојити и посебну скупину туристичких уговора и у њу убројити уговор о 
организирању путовања, умјесто да се исти сврстава међу остале уговоре о 
услугама? Треба ли уговор о финанцијском leasing-у сврстати међу уговоре о 
кориштењу ствари јер њиме даватељ leasing-а одобрава приматељу leasing-а 
кориштење ствари као објекта leasing-а, или га треба сврстати међу уговоре о 
услугама јер му је специфична кауза финанцирање кориштења ствари као 
услуга у ширем смислу коју пружа даватељ leasing-а, или га пак треба 
сврстати у уговоре из банкарског пословања јер се као даватељ leasing-а 
појављују банка или leasing друштво као финанцијске институције? 

Намјера нам и није дати једнозначне одговоре на ова питања, већ њима 
само примјерично указати на мањкавости класификација према којима се 
поједини типови уговора сврставају у засебну скупину уговора која се назива 
уговорима о услугама. Ако би се поједини типови уговора и могли 
класифицирати на начин да се одређени типови уговора уврсте у скупину 
уговора о услугама, чини нам се једино оправдано све остале типове уговора 
који не би улазили у ту скупину назвати уговорима о роби. Таква пак 
класификација која би поједине типове уговора дијелила на уговоре о 
услугама и уговоре о роби не би имала знанствене вриједности. 

Очито је да није лако наћи адекватан критериј систематизације појединих 
типова уговора. Због утврђених мањкавости прихватљивије је не групирати 
поједине уговоре у скупину уговора о услугама. Успјешнија класификација 
појединих типова уговора, којом се на потпунији начин утврђују битне 
различитости између појединих скупина уговора, је она Слакоперова која 
уговоре дијели на, између осталог, уговоре о прибављању резултата 
фактичног рада и уговоре о прибављању резултата правних послова. Умјесто 
закључка ових разматрања, чини нам се на овоме мјесту прикладним 
цитирати Ведриша који је у вези са систематизацијом појединих типова 

                                                 
18 Визнер, Б., нав. дело, у биљ. 8; Букљаш, И., и др., нав. дело у биљ. 8. 
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уговора истакнуо: „но наука ће разврстати уговоре према својим критеријима, 
а за праксу није важно камо уговор спада, већ како му гласи одредба“.19 

4. Уговор о услугама као уговор о дјелу 

Истакнули смо раније како би поједине „уговоре о услугама“ који се 
развијају аутономно у пословној пракси требало понајприје окарактеризирати 
као уговоре о дјелу уређене ЗОО-ом, а не подводити их под појам уговора о 
услугама као неименованог уговора. 

Наиме, уговор о дјелу у хрватском праву је уговор којим се једна страна 
обвезује другој обавити одређени посао, а друга страна јој се за то обвезује 
платити накнаду.20 Изразом „обавити одређени посао“, хрватски законодавац 
је предмет уговора о дјелу одредио изразито широко, означавајући само 
примјерично поједине скупине послова који улазе у круг послова што их се 
може обављати темељем уговора о дјелу: израда неке ствари, поправак неке 
ствари, извршење каквог физичког рада, извршење каквог умног рада и сл. 

Ако би се на уговор о услугама гледало као на засебан неименовани 
уговор којим се једна страна обвезује пружити услугу, а друга страна јој се за 
то обвезује платити накнаду, поставља се питање што би то био садржај 
израза „пружити услугу“. Засигурно би тај израз обухваћао широк спектар 
материјалних услуга (чији је резултат у настајању нове ствари или 
модификацији постојеће ствари) као и нематеријалних или интелектуалних 
услуга (чији резултат се не одражава у материјалном, тјелесном облику). 
Чини се стога логичним и исправним поистовјетити израз „пружити услугу“ с 
изразом „обавити одређени посао“. 

Посао који је потребно обавити мора бити у правилу фактични, 
материјални посао, а не правни посао, при чему се појам фактичног односно 
материјалног посла не поклапа с појмом физичког посла јер предмет уговора 
о дјелу може бити и физички и интелектуални рад односно услуга.21 Обзиром 
је обављање правног посла у правилу предметом уговора о налогу, наведено 
додатно упућује на оправданост класификације појединих типова уговора на 
уговоре о прибављању резултата фактичног рада (међу које се убраја уговор о 
дјелу као темељни облик) и уговоре о прибављању резултата правног посла 
(међу које се убраја уговор о налогу као темељни облик). 

Уговор о дјелу у хрватском праву је темељни (матични) уговор за низ 
именованих и неименованих уговора.22 Међу именоване уговоре за које је 

                                                 
19 Ведриш, М., Опћи дио грађанског права, у: Голдштајн, А. (ред.), Обвезно право 
– Прва књига, Загреб, 1979, стр. 269. 
20 Према одредби чл. 590. ЗОО-а. 
21 Горенц, В., Уговор о дјелу, у: Слакопер (ред.), нав. дело, у биљ. 12, стр. 269; 
Момчиновић, Х., Уговор о дјелу, Хрватска правна ревија, бр. 6, 2004, стр. 18. и 22. 
22 Горенц, В., нав. дело, биљ. 21, стр. 270. 
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темељни уговор о дјелу могу се убројити, примјерице, уговор о грађењу и 
уговор о пријевозу, а међу неименоване уговоре којима је уговор о дјелу 
матични уговор могу се убројити, примјерице, уговори о конзалтингу, 
пројектирању, инжењерингу. Због тога ће се одредбе ЗОО-а о уговору о дјелу 
као опће примјењивати и на ове именоване уговоре у мјери у којој они нису 
друкчије уређени посебним одредбама ЗОО-а, односно и на неимоноване 
уговоре у мјери у којој се примјена одредаба о уговору о дјелу не противи 
специфичној сврси и значајкама таквих неименованих уговора. 

Ваља напоменути како рецентни академски приједлози за 
хармонизацијом и унификацијом уговорног права на разини Еуропске уније 
темељним (матичним) уговором за низ именованих и неименованих уговора 
којима је заједничко то да се једна страна обвезује обавити неки фактични 
посао а друга заузврат обвезује платити накнаду – називају уговором о 
услугама.23 Тако је уговор о услугама међу дефиницијама DCFR-а дефиниран 
као уговор којим се једна страна, пружатељ услуге, обвезује пружити услугу 
другој страни, клијенту,24 а модел правила књиге IV. DCFR-а примјењују се 
на наплатне уговоре о услугама те уз одговарајуће измјене и на ненаплатне 
уговоре о услугама.25 DCFR садржи опћа правила за темељни уговор о 
услугама

26 те посебна правила за поједине типове уговора о услугама, и то за 
уговоре о грађењу,27 уговоре о обради,28 уговоре о остави,29 уговоре о 
пројектирању,30 уговоре о конзалтингу31 и уговоре о лијечењу.32 Уговор о 
дјелу није посебно под тим именом уређен модел правилима DCFR-а – но не 

                                                 
23 Ријеч је прије свега о академском тексту Начела еуропског права за уговоре о 
услугама (даље у тексту: PEL SC) за који види Barendrecht et al., нав. дело, у биљ. 
4, те о академском тексту Нацрт Заједничког референтног оквира за еуропско 
приватно право (даље у тексту: DCFR) за који види Bar, C. von, Clive, E. (ur.), 
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common 
Frame of Reference (DCFR) – Full Edition, Sellier. European Law Publishers, 
München, 2009. Уговором о услугама не сматрају се према DCFR-у уговори 
којима се једна уговорна страна обвезује другој прибавити резултат правног посла 
– такви уговори улазит ће према систематизацији DCFR-а међу уговоре о налогу, 
о којима више види у: Slakoper, Z., Mandate Contract in Selected Civil Law Statutes 
and DCFR, у: Kandžija, V.; Kumar, A. (ur.), Economic Integrations, Competition and 
Cooperation, Rijeka, 2011, (доступно на: http://oliver.efri.hr/~euconf/2011/Index.html 
(10.4.2012.)). 
24 Bar et al., нав. дело, у биљ. 23. 
25 Према модел правилу IV.C. – 1:101 DCFR-a; стр. 1597. 
26 Модел правила од IV. C. – 1:101 до IV. C. – 2:111 DCFR-a. 
27 Модел правила од IV. C. – 3:101 до IV.C. - 3:108 DCFR-a. 
28 Модел правила од IV. C. – 4:101 до IV.C. - 4:108 DCFR-a. 
29 Модел правила од IV. C. – 5:101 до IV.C. - 5:110 DCFR-a. 
30 Модел правила од IV. C. – 6:101 до IV.C. - 6:107 DCFR-a. 
31 Модел правила од IV. C. – 7:101 до IV.C. - 7:109 DCFR-a. 
32 Модел правила од IV. C. – 8:101 до IV.C. - 8:111 DCFR-a. 
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зато што уговор о дјелу не би улазио под појам уговора о услугама 
дефинираног DCFR-ом, већ управо зато што DCFR дефинира уговор о 
услугама у битноме идентично дефиницији уговора о дјелу у хрватском 
праву. Може се стога рећи и да DCFR не уређује уговор о дјелу као врсту 
уговора о услугама јер је опћи уговор у услугама према DCFR-у управо 
уговор о дјелу. У прилог овом нашем схваћању говори и појашњење појма 
„пружити услугу“ дано од стране аутора DCFR-а: „Обвеза пружити услугу 
преузета је ако је једна страна (пружатељ услуге) обвезана обавити посао 
према специфичним потребама и упутама друге стране (клијента). Посао у 
свакоме случају захтијева унос рада, а може укључивати и унос материјала и 
других компоненти. Исход услуге може, но не мора бити, некретнина, 
покретна ствар или нетјелесна ствар.“33 

5. Уговори о услугама као уговори sui generis 

Поједине уговоре о услугама неће понекад бити могуће 
класифицирати као уговоре о дјелу јер их њихове специфичне значајке 
сувише удаљују од опћег уговора о дјелу. Неки од таквих уговора 
осамосталили су се у посебне именоване уговоре (као што су то, 
примјерице, уговор о грађењу, уговор о пријевозу, уговор о испитивању 
робе и услуге), док други егзистирају у правном промету било као 
мјешовити уговори, било као специфични sui generis уговори. 

Тенденција осамостаљивања појединих уговора о услугама посебно је 
видљива у вези с уговорима који се подводе под заједнички називник 
туристичких уговора или уговора о услугама у туризму (или шире, 
уговора о услугама у угоститељству и туризму). 

Важећи хрватски ЗОО као засебне именоване уговоре уређује уговор о 
организирању путовања,34 посреднички уговор о путовању35 и уговор о 
располагању угоститељским смјештајем (уговор о алотману).36 Поред тих 
уговора, развили су се у пословној пракси и бројни самостални 
неименовани уговори аутономног туристичког права које се према својој 
правној нарави могу оцијенити или мјешовитим уговорима или уговорима 
sui generis. 

Примјерице, уговор о хотелским услугама је уговор којим се даватељ 
услуге (хотелијер, угоститељ) обвезују госту пружити привремени 
смјештај и допунске угоститељске услуге те бринути се о његовој особи и 

                                                 
33 Bar et al., нав. дело,  у биљ. 23, стр. 1597. Слично у контексту PEL SC: 
Barendrecht et al., нав. дело, у биљ. 4, стр. 131. 
34 Одредбе чл. 881. – 903. ЗОО-а. 
35 Одредбе чл. 904. – 908. ЗОО-а. 
36 Одредбе чл. 909. – 920. ЗОО-а. 
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имовини, а гост се обвезује за то платити накнаду.37 Према мишљењу 
појединих аутора, ријеч је о мјешовитом уговору с елементима уговора о 
најму, уговора о остави, уговора о дјелу и уговора у купопродаји, но 
превладавајуће мишљење у хрватској доктрини јест да је ријеч о уговору 
sui generis који има нека обиљежја наведених именованих уговора, али се 
с њима не подударају јер су трансформирани у јединствену функцију – 
гостопримство.38 Слично, и уговор о услугама кампирања поједини аутори 
сматрају мјешовитим уговором с карактеристикама уговора о најму, 
уговора о остави, уговора о дјелу и уговора о купопродаји, но превладава 
мишљење према којему је уговор о услугама кампирања уговор суи 
генерис који има своју самосталну правну физиономију. 39 

6. Закључак 

Уговори о услугама уобичајено се у хрватској правној доктрини 
сматрају посебном скупином уговора унутар класификације уговора на 
поједине типове, а у новије вријеме појавила су се и размишљања о 
уговору о услугама као засебном неименованом уговору. 

Аутори који при систематизацији и класификацији појединих типова 
уговора издвајају уговоре о услугама у засебну скупину уговора, у ту 
скупину убрајају уговоре који се, по мишљењу аутора овог рада, 
међусобно по својим значајкама сувише разликују да би их се могло 
сврставати у исту скупину. Примјеренија је класификација која уговоре о 
услугама дијели у најмање двије скупине: уговоре о прибављању 
фактичног рада и/или резултата таквог рада и уговоре о прибављању 
резултата правних послова подузетих с трећим.  

Поједине „уговоре о услугама“ који се развијају аутономно у 
пословној пракси требало би понајприје окарактеризирати као уговоре о 
дјелу уређене ЗОО-ом, а не подводити их под појам уговора о услугама 
као неименованог уговора. То поготово због тога што израз „пружити 
услугу“ у битноме одговара изразу „обавити одређени посао“ а што је 
обвеза коју уговором о дјелу преузима извођач дјела. Уговори о услугама 
у ужем смислу бит ће стога у хрватском праву управо уговори о дјелу, док 
се поједини уговори о услугама у ширем смислу овисно о својим 
специфичним значајкама могу подвести или под појам уговора о дјелу или 
под појам неког другог именованог уговора, или се пак својих изразитих 

                                                 
37 Горенц, В., Уговори између даватеља туристичких уговора и изравних 
корисника – изравни уговор о хотелским услугама, Право и порези, бр. 2, 2011, 
стр. 3. 
38 Исто, стр. 3–4. 
39 Горенц, В., Уговор о услугама кампирања, уговор о смјештају у туристичким 
апартманима те тимесхарингу, Право и порези, бр. 5, 2011, стр. 25. 
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посебности могу сматрати или мјешовитим уговорима или уговорима sui 
generis. 
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WHAT IS A CONTRACT FOR SERVICES                                        
(IN CROATIAN LAW)? 

Summary 

"A contract for services" coуld be defined as a contract уnder which one 
party, the service provider, уndertakes to provide a particуlar service to the 
other party, the recipient of services, in exchange for a price. With regard to the 
content of the service that is the object of sуch contracts, sуch contracts can be 
either sуbsуmed уnder the concept of a specific nominate contract regуlated in 
the Law of Obligations, or regarded as a mixed contract, or perceived as 
specific contracts sуi generis. 

This paper provides an overview and critical review of the considerations 
aboуt the natуre and legal classification of a “service contract” given in the 
Croatian legal science. The aуthor gives reasons against the classification of 
certain types of contracts уnder which services contracts are being classified in 
a separate groуp of contracts. The aуthor sуpports the view that service 
contracts shoуld primarily be seen as contracts for work, rather than as 
separate innominate “service contracts”. Only if the legal natуre of individуal 
“service contracts” developed in bуsiness practices woуld not be adeqуately 
described by the featуres of the contract for work, a particуlar service contract 
shoуld be considered as a mixed contract or a contract sуi generis. 

Key words: contract for services, classification of contracts, specific types 
of contracts, contract for work. 
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