
PRILOG 1  

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJA-NJA 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA  
 

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
 

Članak 1. 
 
Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim 
u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Promina 
(u daljnjem tekstu: Odluka).  
Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi davatelja javne usluge i korisnika javne usluge koji 
proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: 
Ugovor), na području pružanja javne usluge.  
 

Članak 2. 
 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike javne usluge na području pružanja javne usluge koji 
zaključe Ugovor s davateljem javne usluge.  
 

Članak 3. 
 
Obveza korištenja javne usluge za sve vlasnike nekretnina odnosno posebnog dijela nekretnine i kori-
snike nekretnine, kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja 
Ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge, nastaje danom stupanja na sna-
gu Odluke.  
 
Obveza davatelja javne usluge na pružanje javne usluge korisnicima koji nisu kućanstvo ne odnosi se 
niti obuhvaća pružanje usluge odvoza i zbrinjavanja otpada koji je kao proizvodni otpad nastao u 
proizvodnom procesu korisnika javne usluge, bez obzira što bi po prirodi ili sastavu bio sličan komu-
nalnom otpadu iz kućanstva, kao ni na otpad iz poljoprivrede niti otpad iz šumarstva. Za takvu vrstu 
otpada korisnik javne usluge koji nije kućanstvo dužan je sklopiti poseban ugovor o odvozu i zbrinja-
vanju proizvodnog otpada s ovlaštenim prijevoznikom/zbrinjavateljem/oporabiteljem/trgovcem ot-
pada.  
 

Članak 4. 
 

Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge javnu uslugu ugovaraju u skladu s odredbama Odluke i 
ovih Općih uvjeta, a prava i obveze davatelja javne usluge i korisnika javne usluge utvrđuju se Ugovo-
rom, Odlukom i ovim Općim uvjetima.  
 

Članak 5. 
 
Ugovor se smatra sklopljenim:  
1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili  
2. u slučaju kad korisnik javne usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu, prilikom prvog korištenja 
javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada. U 
tom slučaju datum izdavanja računa za izvršenu javnu uslugu smatra se danom sklapanja Ugovora.  
Sklapanjem Ugovora korisnik javne usluge potvrđuje da je upoznat s odredbama ovih Općih uvjeta i 
prihvaća njihovu primjenu. Davatelj usluge dužan je korisniku javne usluge, na njegov zahtjev, bez 



naknade uručiti Ugovor i Opće uvjete u tiskanom obliku. Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge 
Ugovor sklapaju na neodređeno vrijeme.   
 

Članak 6. 
 
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim 
Općim uvjetima.  
 

Članak 7. 
 
Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka ni nastanka ugovornog odnosa 
između davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, a niti valjanosti nastalog Ugovora u smislu 
članka 5. točka 2. ovih Općih uvjeta, posebice u slučajevima kad se usluga od strane davatelja javne 
usluge izvršava, a korisnik javne usluge odbija potpisati Ugovor odnosno dostaviti Izjavu.  
 
Korisnik javne usluge dužan je, u slučaju promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos koji utječu na 
odnos davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, iste prijaviti davatelju javne usluge u roku od 15 
dana od dana kad je nastupila promjena, pisanim putem, elektroničkom ili običnom poštom.  
 
Korisnik javne usluge dužan je u navedenom roku osobito obavijestiti davatelja javne usluge o pres-
tanku korištenja nekretnine (stana, kuće, kuće za odmor i poslovnog prostora) na obrascu „Zahtjev za 
raskid Ugovora o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada“ dostupnom na 
mrežnoj stranici davatelja javne usluge (https://www.eko-promina.hr) ili na adresi sjedišta davatelja 
javne usluge, uz navođenje razloga iz članka 9. ovih Općih uvjeta.  
 
Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge u roku od 8 dana dostaviti pisanu obavijest o 
tome prihvaća li ili ne prihvaća zahtjev za raskid Ugovora, uz obrazloženje.  
 

Članak 8. 
 
Korisnik javne usluge koji stupa na mjesto prijašnjeg korisnika (novi korisnik) dužan je u roku od 15 
dana od dana stjecanja vlasništva nekretnine odnosno prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora, 
pisanim putem obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge, podnošenjem 
zahtjeva za dostavu obrasca Izjave ili dostavljanjem već popunjenog obrasca Izjave.  
 
Uz popunjeni obrazac Izjave (novi) korisnik je dužan dostaviti ispravu kojom dokazuje stjecanje vlas-
ništva nekretnine ili prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora (izvadak iz zemljišnih knjiga, ugo-
vor o prijenosu obveze plaćanja javne usluge).  
 
Promjenu u statusu korisnika javne usluge korisnik je dužan dokazati vjerodostojnim ispravama.  
Svaku promjenu u statusu korisnika javne usluge koju korisnik prijavljuje, davatelj javne usluge prih-
vaća od datuma prijave, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg obračunskog razdoblja te je isključena 
mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.  
 
Prilikom prestanka korištenja javne usluge korisnik javne usluge dužan je platiti sve do tada zaprim-
ljene račune i tek tada može biti brisan iz evidencije davatelja javne usluge.  
 

Članak 9. 
 
Korisnik javne usluge može zatražiti raskid Ugovora u slučajevima:  
1. prestanka odnosno promjene vlasništva nekretnine te  



2. u slučaju da trajno ne koristi nekretninu. Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se: (a) 
nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na 
temelju očitanja mjernih uređaja) ili (b) nekretnina koja nije pogodna za stanovanje.  
 
Za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo u slučaju  
3. prestanka obavljanja djelatnosti, uz dostavu rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti.  
 
Zahtjev za raskid Ugovora korisnik javne usluge podnosi davatelju javne usluge u obliku pisanog oči-
tovanja, uz koje prilaže odgovarajuće dokaze kojima potkrjepljuje razloge za raskid Ugovora i to pre-
ma potrebi: izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, rješenje o naslje-
đivanju; rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti; ugovor o najmu/zakupu kad je korisnik javne 
usluge ugovorom izričito prenio na najmoprimca/zakupoprimca obvezu plaćanja javne usluge davate-
lju javne usluge; potvrda da se usluga isporuke električne energije, vode ili plina trajno ne koristi ili 
mjesečno očitanje za navedene usluge za prethodnih 12 (dvanaest) uzastopnih mjeseci.  
 
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka davatelj usluge dužan je odlučiti u roku od 8 dana od dana pod-
nošenja zahtjeva. Prije odlučivanja o zahtjevu korisnika za raskid Ugovora, ovlašteni zaposlenik dava-
telja javne usluge provjerit će koristi li se nekretnina ili ne, o čemu sastavlja zapisnik. U slučaju da 
ovlašteni zaposlenik davatelja javne usluge utvrdi da se nekretnina, suprotno navodima korisnika, 
koristi, davatelj javne usluge će pisanim putem obavijestiti korisnika javne usluge o odbijanju zahtje-
va za raskid Ugovora uz obrazloženje odnosno naznaku razloga zbog kojih je zahtjev korisnika za ras-
kid Ugovora odbijen te će na računu za uslugu korisniku javne usluge obračunati ugovornu kaznu.  
Ugovor prestaje važiti smrću korisnika javne usluge (fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika obrta) i 
prestankom postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra.  
 
U slučaju prestanka važenja Ugovora zbog smrti korisnika javne usluge fizičke osobe, fizičke osobe – 
vlasnika obrta i prestanka postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra, pravni slijednik koji 
je u posjedu nekretnine ili posebnog dijela nekretnine dužan je o tome obavijestiti davatelja javne 
usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o toj okolnosti.  
 
Davatelj javne usluge može privremeno nastaviti s pružanjem javne usluge posjedniku nekretnine ili 
posebnog dijela nekretnine do podnošenja Izjave (novog) vlasnika nekretnine, uz uvjet da posjednik 
nekretnine redovito podmiruje sve novčane obveze koje se tiču obavljanja javne usluge za predmet-nu 
nekretninu.  
 

Članak 10. 
 
Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge koji donosi i mijenja davatelj javne usluge u 
skladu s odredbama Odluke i Zakona. Cijenu javne usluge utvrđuje predstavničko tijelo Općine Promina 
Odlukom.  
Korisnik javne usluge je dužan plaćati davatelju javne usluge cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom 
davatelja javne usluge. Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju računa koji im 
davatelj javne usluge ispostavlja jednom mjesečno.  
Račun se izdaje posljednjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec, a dostavlja se korisniku javne 
usluge najkasnije do sedmog dana sljedećeg mjeseca.  
Korisnik je dužan podmiriti račun u roku dospijeća.  
U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.  
 

Članak 11. 
 
Korisnik ima pravo prigovora na ispostavljeni račun.  
Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku do dana dospijeća plaćanja računa.  



Davatelj javne usluge dužan je ispitati osnovanost prigovora i dati pisani odgovor na prigovor u roku 
od 15 dana od dana primitka prigovora.  
Prigovor korisnika ne odgađa obvezu plaćanja računa.  
U slučaju kad davatelj javne usluge prihvati prigovor korisnika umanjiti će za priznati iznos račun za 
javnu uslugu koji slijedi nakon donošenja odluke o prihvaćanju prigovora.  
 

Članak 12. 
 
Spremnike za odlaganje otpada korisnik javne usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini. Iznimno, 
davatelj javne usluge može korisniku javne usluge, ukoliko nema prostor za držanje spremnika na svojoj 
nekretnini, odobriti držanje spremnika na javnoj površini sukladno Odluci.  
O zahtjevu korisnika javne usluge za držanje spremnika za komunalni otpad na javnoj površini odluču-
je rješenjem nadležno tijelo Općine Promina, uz prethodni dogovor s davateljem javne usluge.  
 

Članak 13. 
 
Spremnici za otpad u dane odvoza otpada moraju biti izneseni na javnu površinu do vremena prolas-
ka vozila davatelja javne usluge, u suprotnom se usluga ne će izvršiti niti će se naplatiti cijena odvoza 
za (ne)predanu količinu otpada.  
 
Spremnici za otpad u dane odvoza otpada moraju biti izneseni na javnu površinu na način da vozila i 
radnici davatelja javne usluge imaju nesmetan pristup spremnicima i da omogućavaju normalan 
promet pješaka i vozila.  
 
Davatelj javne usluge dužan je rukovati spremnicima za otpad na način da iste ne oštećuje, a odloženi 
otpad ne rasipava i ne onečišćuje okoliš. Svako onečišćenje i oštećenje uzrokovano prikupljanjem i 
odvozom otpada davatelj javne usluge je dužan odmah otkloniti.  
 
Davatelj javne usluge je dužan spremnike za otpad nakon pražnjenja vratiti na mjesto s kojih ih je i 
preuzeo i zatvoriti poklopac.  
 

Članak 14. 
 
Korisnik javne usluge dužan je spremnike za odlaganje otpada održavati u ispravnom, čistom i funkci-
onalnom stanju.  
 
Korisnik je odgovoran za svako namjerno oštećenje i nestanak spremnika koje mu je davatelj javne 
usluge dodijelio na korištenje bez naknade. U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika za otpad, trošak 
nabave novih snosit će korisnik javne usluge putem ugovorne kazne.  
 
U slučaju kad je to očito ili kad korisnik dokaže da je oštećenje spremnika za otpad uzrokovao davatelj 
javne usluge, trošak nabave nove posude snosit će davatelj javne usluge, o čemu se sastavlja zapisnik.  
 

Članak 15. 
Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana valjane su jedino ukoliko su učinjene u pisa-
nom obliku.  
 
U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora i ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe 
Ugovora.  
 
Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništavna, nevaljana ili neprovedi-
va, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta te će se ostatak Ugovora odnosno Op-



ćih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne 
strane će bez odgode utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti ništavnu, nevaljanu ili nepro-
vedivu odredbu na način da u što većoj mjeri odgovora prvotnoj namjeri ugovornih strana.  
 
Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće 
se smatrati odricanjem ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj 
strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.  
 
Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili isključivo određeno da 
stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.  
 
Eventualne sporove koji nastanu u izvršavanju prava i obveza iz Ugovora davatelj javne usluge i koris-
nik javne usluge pokušat će riješiti sporazumno.  
 
Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske te će se u skladu s 
time isti dokumenti i tumačiti.  
 

Članak 16. 
 
Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.  
 

Članak 17. 
 
Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom vjesniku Općine Promina i internetskim stranicama 

www.promina.hr, te po usvajanju cjenika na internetskim stranicama davatelja usluge (www.eko-

promina.hr)  

http://www.promina.hr/
http://www.eko-promina.hr/
http://www.eko-promina.hr/

