
Općina Breznica, Bisag 23, zastupana po načelniku Stjepanu Krobot (u daljnjem tekstu: 
Naručitelj) 
i 
"MARKOP" obrt za usluge građevinske i komunalne mehanizacije iz Breznice 219, 
zastupan po Dragutinu Margetić (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) 
sklopili su dana 24.02.2017. godine 
 
 
 

U  G  O  V  O  R 
za obavljanje prijevoza kamenog materijala i rada strojem na uređenju cesta 

 i kanala za potrebe Općine Breznica tokom 2017. i 2018. godine 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Ugovorom reguliraju se prava i obveze Naručitelja i Izvoditelja i to za: 

- prijevoz kamenog materijala po cijelom području Općine Breznica, 
- rad strojem na uređenju cesta i kanala na području Općine Breznica. 

 
Članak 2. 

 Izvoditelj se obvezuje kameni materijal dovesti točno na vrijeme prema dogovoru, sve 
radove izvesti kvalitetno, a nakon toga ispostaviti račun naručitelju. 
 Uz račun moraju biti priložene otpremnice za prijevoz materijala i radni nalog za rad 
strojem, potpisani od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odbora, komunalnog redara ili 
predstavnika Mjesnog odbora. 
 

Članak 3. 
 Naručitelj se obvezuje platiti račun u roku 30 dana od dana ispostave računa. 
 

Članak 4. 
 Cijena iznosi: 
 - prijevoz Ljubešćica – područje Općine    25,00 kn/t + PDV, 
 - rada strojem       200,00 kn/h + PDV, 
 - rad kamiona     200,00 kn/h + PDV. 
 

Članak 5. 
 U slučaju spriječenosti (bolesti, odsutnosti) Izvoditelj je dužan osigurati sebi zamjenu. 
 

Članak 6. 
 Ako jedna od ugovornih strana ne ispunjava obveze iz ovog Ugovora, druga strana 
može bez pitanja raskinuti ovaj Ugovor. 
 

Članak 7. 
 Obje ugovorne strane nastojati će sve sporove riješiti dogovorno, a ukoliko to ne 
uspiju, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Varaždinu. 
 

Članak 8. 
 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 
01.02.2017. godine – 31.12.2018. godine. 
 



Članak 9. 
 Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna i jednakovažeća primjerka, za svaku 
ugovornu stranu po dva (2) primjerka. 
 
 
 
Klasa: 340-01/16-01/08 
Ur.broj: 2186/023-01-17-7 
Bisag, 24.02.2017. 
 
 
 
ZA IZVODITELJA:      ZA NARUČITELJA: 
Dragutin Margetić                Načelnik 
             Stjepan Krobot 
 
 


