Općina Breznica, Bisag 23, zastupana po načelniku Stjepanu Krobot (u daljnjem tekstu:
Naručitelj)
i
Obrt "Kovačević" iz Borenca 21, zastupan po Mireli Kožić Kovačević (u daljnjem tekstu:
Izvoditelj),
sklopili su dana 24.02.2017. godine

U G O V O R
o održavanju groblja u Bisagu za
razdoblje od 2017. – 2020. godine

Članak 1.
Ovim Ugovorom reguliraju se prava i obveze Naručitelja i Izvoditelja oko održavanja
groblja u Bisagu za razdoblje od 2017. – 2020. godine.
Članak 3.
Izvoditelj se obvezuje:
- uredno održavati groblje sa redovitim košenjem trave (visina trave ne smije prijeći 15 cm),
- održavati puteve i staze,
- održavati i uređivati ograde i prilazne puteve,
- vršiti ukop umrle osobe,
- zbrinjavati smeće sa groblja,
- utvrđivati raspored grobnih mjesta,
- sudjelovati u izradi plana groblja,
- uredno održavati mrtvačnicu i okoliš,
- voditi knjige umrlih osoba.
Članak 4.
U slučaju spriječenosti (bolesti, odsutnosti) Izvoditelj je dužan osigurati sebi zamjenu.
Članak 5.
Ako jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoje obveze propisane ovim Ugovorom,
druga strana može bez pitanja raskinuti ovaj Ugovor.
Članak 6.
Naručitelj se obvezuje platiti radove iz članka 3. ovog Ugovora i to:
- 3.000,00 kn/mjesećno + pdv za prosinac, siječanj, veljaču i ožujak (zbog manjeg
obima posla),
- 4.000,00 kn/mjesećno + pdv za travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan,
listopad i studeni mjesec
i to do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Za svaki ukop umrle osobe Izvoditelju se plaća 400,00 kn + pdv.
Članak 7.
Cijena ugovorenih radova ne može se mijenjati bez suglasnosti Općinskog vijeća
Općine Breznica.

Članak 8.
Obje ugovorne strane nastojati će sve sporove riješiti dogovorno, a ukoliko to ne
uspiju, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Varaždinu.
Članak 9.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od
01.02.2017. godine do 31.12.2020. godine.
Članak 10.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna i jednakovažeća primjerka, za svaku
ugovornu stranu po dva (2) primjerka.

Klasa: 363-01/16-01/09
Ur.broj: 2186/023-01-17-4
Bisag, 24.02.2017.

ZA IZVODITELJA:
Mirela Kožić Kovačević

ZA NARUČITELJA:
Načelnik
Stjepan Krobot

