УГОВОР
О УСЛОВИМА ПРИКУПЉАЊА И ОДВОЗА СМЕЋА
Закључен у Брчком, између уговорних страна:
1) ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, са сједиштем у Брчком, Студентска ул. бр. 13, кога
заступа __________________________________ (у даљем тексту: Давалац услуга) и
2) ______________________ Улица _________________бр._____, идентификациони број купца услуга:
_________________ у даљем тексту: Купац услуга)
На основу члана 208. став 4. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ број: 30/04 и 24 /07), уговорне стране су се споразумјеле о сљедећем:
Члан 1.
(Предмет Уговора)
Предмет овог уговора је прикупљање и одвоз кућног смећа.
Кућним смећем сматрају се чврсти отпаци који настају у становима, заједничким просторијама
стамбених објеката, пословним просторијама, двориштима, а који се по својој величини могу одлагати
у посуде за смеће.
Члан 2.
(Обавезе Даваоца комуналних услуга)
Давалац услуга се обавезује да ће одвоз смећа обављати на начин и у роковима који обезбјеђују
одговарајући квалитет, квантитет и континуитет услуга, све у складу са одредбама овог Уговора.
Давалац услуга је дужан обезбиједити одвоз смећа Купцу услуга најмање једанпут седмично.
Члан 3.
(Обавезе Купца)
Купац услуга је дужан набавити посуду у коју се одлаже смеће.
Купац услуга одвоза смећа дужан је сакупљати смеће и пажљиво одлагати у посуде за смеће тако да се
оно не расипа на околни простор.
Купац услуга дужан је одржавати посуде за смеће пажњом доброг домаћина и омогућити Даваоцу
услуга несметан приступ посудама за смеће, односно, посуду за смеће изнијети до мјеста одређеног за
прикупљање смећа уколико сабирно возило Даваоца услуга не може прићи улици у којој се налази
стамбени објекат Купца услуга.
Члан 4.
(Цијена и начин плаћања)
Цијена услуга одвоза смећа одређује се на основу важећег цјеновника Даваоца услуга. Купац услуга
плаћа извршену услугу одвоза смећа на основу испостављеног рачуна од стране Даваоца услуга.
Рачун се сматра достављеним убацивањем у поштанско сандуче испред улаза у стамбени или
пословни објекат Купца услуга, а у случају да Купац услуга не посједује поштанско сандуче, стављањем
за улазна врата или подбацивањем испод улазних врата Купца услуга.
Рачун за плаћање по основу извршених услуга одвоза смећа се Купцу услуга испоручује мјесечно, а
најкасније до 15. дана у мјесецу за претходни мјесец.
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Рачун за извршене услуге одвоза смећа купац је дужан да плати до 25-ог у мјесецу за услуге извршене
у претходном мјесецу.
Ако Купац услуга не прими рачун за обрачунски период, дужан је о томе обавијестити Даваоца услуге, а
Давалац услуге ће издати Купцу услуга копију рачуна без посебне накнаде.
Уколико Купац услуге закасни са плаћањем рачуна за извршене услуге одвоза смећа, Давалац услуга
ће на главни дуг Купца услуга обрачунати законске затезне камате према прописима Брчко дистрикта
БиХ.
Купац услуга је сагласан са свим накнадним промјенама цијена које усвоји надлежни орган Даваоца
услуга без склапања новог уговора или анекса уговора.
Члан 5.
(Промјена података)
Купац услуга се обавезује да ће писмено обавијестити Даваоца услуга о свакој планираној промјени
власништва или кориштења некретнине, адресе као и свакој другој промјени која је од утицаја на
пружање услуга одвоза смећа и плаћања за извршене услуге одмах, а најкасније у року од 15 дана од
дана настанка промјене.
У складу са ставом (1) овог члана Купац услуга је дужан да плаћа рачуне за услуге одвоза смећа све док
о околностима из става (1) овог члана писмено не обавијести Даваоца услуга.
Члан 6.
(Примјена прописа)
За све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ.
Члан 7.
(Рјешавање спорова)
Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати ријешити споразумно у духу добрих пословних
односа а у случају непостизања споразума надлежан је Основни суд Брчко дистрикта БиХ.
Члан 8.
(Информисање Купца)
Давалац услуга се обавезује да ће у случају измјена о свим битним елементима овог уговора
обавијестити купца путем свог web сајта www.komunalno.ba, путем услужног центра, средстава
информисања или на други адекватан начин.
Члан 9.
(Број примјерака)
Овај Уговор је закључен у два примјерка од којих свака уговорна страна задржава по један.
Купац:
_________________________
Број ЛК : ......................................
ЈМБГ:______________________
Датум потписивања....................
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За Даваоца услуга:
__________________________________

