Privitak 1.
OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA
1. Opće odredbe
1.1 Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima Ugovora o korištenju javne usluge
sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) odgovaraju definicijama i
terminima korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Hercegovac (u daljnjem tekstu: Odluka).
1.2. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi Davatelja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) i to: odvojenog sakupljanja otpadnog
papira, plastike, glomaznog otpada i Korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
(u daljnjem tekstu: Korisnik) koji proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Ugovor) na području općine Hercegovac.
2. Primjena Općih uvjeta
2.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Korisnike koji sklope Ugovor s Davateljem usluge.
2.2. U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih
uvjeta, tada odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.
2.3. Korisnik je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.
3. Ugovaranje javne usluge
3.1. Javne usluge utvrđene u točki 1.2. ovih Općih uvjeta (u daljnjem tekstu: javna usluga)
Korisnik ugovara s Davateljem usluge sklapanjem Ugovora sukladno Odluci.
3.2. Ugovor se smatra sklopljenim:
- dostavom Izjave o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) Davatelju usluge
sukladno Odluci, ili
- prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za
primopredaju komunalnog otpada od strane Korisnika u slučaju kada Izjava nije dostavljena.
3.3. Sklapanjem Ugovora Korisnik pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.
3.4. Ugovor s Korisnikom sklapa se na neodređeno vrijeme.
3.5. Cijena javne usluge utvrđuje se Odlukom i cjenikom koji donosi Davatelj usluge sukladno
odredbama Odluke. Korisnik je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu Odlukom i cjenikom
Davatelja usluge.
3.6. Cijenu javne usluge Korisnik plaća na temelju računa koji mu Davatelj usluge ispostavlja
jednom mjesečno, kada nastaje obveza plaćanja. Korisnik je dužan podmiriti račun u roku od
15 dana od dana nastanka obveze plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske
zatezne kamate sukladno propisima.
4. Prava i obveze ugovornih stranaka
4.1. Davatelj usluge i Korisnik imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim
Općim uvjetima.
4.2. Novi Korisnik dužan je 15 dana prije početka korištenja usluge obavijestiti Davatelja
usluge o početku korištenja javne usluge.
4.3. Davatelj usluge i Korisnik sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi
otklanjanja svake sumnje, pisani oblik sklapanja Ugovora nije pretpostavka nastanka
ugovornog odnosa između Davatelja usluge i Korisnika, a niti pretpostavka valjanosti nastalog

Ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane Davatelja usluge izvršava, a Korisnik
neopravdano odbija dostaviti Izjavu odnosno sklopiti Ugovor.
4.4. U slučaju bilo kakve promjene podataka Korisnika koje utječu na međusobni odnos
Davatelja usluge i Korisnika, Korisnik je dužan pisanim putem o tome izvijestiti Davatelja
usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene odnosno u roku od 15 dana
prije dana od kojeg će se namjeravana promjena primjenjivati.
4.5. Korisnik je obvezan u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti Davatelja usluge o
prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor).
4.6. Status ili prestanak statusa Korisnika dokazuje se vjerodostojnim ispravama i
dokumentacijom koja je u službenim obrascima Davatelja usluge navedena u privitku istih.
4.7. Svaka promjena na strani Korisnika prihvaća se od datuma prijave Davatelju usluge te je
isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom evidentiranja
promjene svi dospjeli računi Davatelja usluge moraju biti plaćeni.
4.8. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, Korisnik je dužan platiti sve do tada
zaprimljene račune, nakon čega može biti brisan iz evidencije o korištenju usluge Davatelja
usluge.
4.9. Korisnik može otkazati Ugovor isključivo u slučaju promjene prava vlasništva odnosno
korištenja nekretnine te ukoliko se radi o nekretnini koja se trajno ne koristi sukladno zakonu
kojim se uređuje gospodarenje otpadom i Odluci.
4.10. Spremnici za odlaganje otpada smještaju se sukladno Odluci.
4.11. Korisnik je dužan pojedinačne spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom
stanju te je odgovoran za svako njihovo namjerno oštećenje ili nestanak.
4.12. U slučaju otuđenja ili oštećenja spremnika za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit
će Korisnik.
4.13. Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, na način da
se isti ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i
oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada Davatelj usluge dužan je bez odgode
otkloniti. Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada Davatelj usluge dužan ih je vratiti
na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.
4.14. U slučaju da se dokaže da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada prouzročio Davatelj
usluge, trošak nabave novih spremnika snosit će Davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik
koji potpisuju Davatelj usluge i Korisnik.
5. Završne odredbe
5.1. Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih stranaka valjani su isključivo ukoliko
su učinjeni u pisanom obliku.
5.2. U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će
odredbe Ugovora.
5.3. Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništetna ili
neprovediva, to neće utjecati na ostale odredbe Ugovora koje će se primjenjivati u najvećem
mogućem opsegu sukladno propisima. U tom slučaju, ugovorne stranke će bez odgode
sporazumno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništetnu ili neprovedivu
odredbu, najbližu prvotnoj namjeri ugovornih stranaka.
5.4. Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj stranci na temelju Ugovora i/ili ovih
Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem ugovorne stranke od tog prava. Bilo kakvo odricanje
od prava danog ugovornoj stranci na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti
dano izričito i u pisanom obliku.
5.5. Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano
određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka
Ugovora.

5.6. Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u
svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu
nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru.
5.7. Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti
dokumenti tumačiti

