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Komun d.o.o.
1.
Na temelju članka 30.     ȋ̶ ̶  ͺȀͳͺǡ
ͳͳͲȀͳͺ  ͵ʹȀʹͲȌ    Općinskog vijeća Općine Dobrinj KLASA: ͲʹͳǦͲͷȀʹͲǦ
ͲͳȀͶǡ  ǣ ʹͳͶʹǦͲͶǦͲͳǦʹͲǦͶ  ͵ͲǤ  ʹͲʹͲǤ   članka 13. Izjave o osnivanju
KOMUN d.o.o. (potpuni tekst) od 11. srpnja 2018. godine,   ǤǤǤ  ʹͶǤ
ʹͲʹͲǤ






Ǥ

OPĆE UVJETE



OPĆE ODREDBE

Članak 1.
se Općim uvjetima isporuke komuȋ
tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
OpćineǤ

Općina Dobrinj  je društvu KOMUN d.o.o. iz Š  ȋ  ǣ čiteljȌ  
obavljanje uslužnu komunalnu djelatnost ukopa pokojnika unutar groblja ȋ  ǣ
ȌǤ

  podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja sukladno propisima.
Ispraćaj je posljednji ispraćaj pokojn  započinje preuzimanjem pokojnika a završava
ukopom u grobno mjesto. Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili
Ǥ


Ǥ UVJETI PRUŽANJA ODNOSNOKORIŠTENJA USLU 

Članak 2.
luge ukopa vrši se na zahtjev obitelji pokojnika ili druge osobe koja je dužna skrbiti o
ukopu pokojnika i podmiriti troškove usluge ukopa ( u daljnjem tekstu: korisnik). 

oručitelj se obvezuje izvršiti kǡ
uz dužni pijetet prema pokojniku.

Korisnik je dužan    isporučitelja na način i pod uvjetima utvrđenim ovim
Općim uvjetima i drugim propisima kojima se uređuju usluge ukopa.

Članak 3.
nik možeisporučitelju podnijetǣ

Ǧ   ȋǦȌ  ǡͲͲ ǦͳͷǡͲͲ     
prostorije isporučitelja na adresi Nova cesta 19 u Šiluǡ   
radi dogovora o podnošenju z  ǡ  ǣ Ͳͷͳ ͺͷʹ͵ͻ  
 ǣ Ͳͻͺ ʹͷʹ͵ͻǡ   ͳͷǡͲͲ     ǣ̴Ͳͻͳ ͳͻ
ͺͺ͵ͲǤ
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Ǥ MEĐUSOBNA PRA  PORUČITELJA     

Članak ͶǤ
Isporučitelj i korisnik dogovaraju      Ǥ  
pružaǡsporučiteljǤ

Članak 5Ǥ
e dužan isporučiteljuǡ
ǡǡ(dodjeljenom na korištenje)u kojem želi
izvršiǤ

 orisnik usluge raspolaže pravom korištenja      
ǡoručitelju 
koje će se ukopati pokojnik. 

Članak 6Ǥ
ǡčime se
 ǡ
Općih uvjeta i plaćanjeračuna za Ǥ

ČlanaǤ
orisnik usluge dužan je isporučitelju         
Ǥ

Članak 8Ǥ
određuje se u 
ǡa prema raspoloživim terminima isporučiteljaǤ

Članak 9Ǥ
Prije početka radova    ȋzanja pokrovne ploče ili iskopa) isporučitelj i
korisnik zajedno utvrđuju stanje groǡ
 ǡ a sve radi isključivanja odgovornosti isporučitelja za oštećenja koja su nastala
vne ploče ili iskopa, ili za oštećenja koja će nastati prilikom iskopa groba
omenika i slično.

Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobu, nadgrobnom spomeniku, predmetima na
       ako je šteta nastala bez njegove krivnje ili
krivnjom trećih osoba.

Članak 10Ǥ
om ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih grobnih
mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi Ǥ

dgrobna ploča masivna uklanjanje mora osigurati korisnik.


Članak 11.
Isporučiteljje dužan nakon zatrpavanja groba postaviti cvijeće i vijence na grob i ukl
te vratiti nadgrobnu ploču. Korisnik vraća nadgrobnu ploču u
Ǥ

Korisnik je dužan urediti grob.
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Članak 12.
čitelja i korisnika usluge određena su zakono
ǡ zakonom kojim je regulirana zaštita pučanstva od zaraznih bolesti i drugim
jima Općine DobrinjǤ


Ǥ NAČ   , OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE  

Čͳ͵Ǥ
Naknade za ukop određuje isporučitelj cjenikom usluge ukopa.

Članak 14Ǥ
        ǡ određuje isporučitelj  
 Općinskog ač ćine Dobrinj       noj ploči i
mrežnim stranicama isporučitelja usluge.

Članak ͳͷǤ
Plaćanje isporučene usluge ukopa vrši se na temelju ispostavljenog računa na način i u rokovima
koji su određeni u računu.

   ri dospjeli račun u danom roku, isporučitelj će protiv njega pokrenuti
ovršni postupak.


Ǥ   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16Ǥ
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PrimorskoǦ
goranske županije.

 pći uvjeti    mrežnim stranicama Općine Dobrinj te na noj ploči i
mrežnim stranicama isporučitelja usluge.


ǤǤǤ
ǣRanka HerljevićǡǤǤ

