
UNIVERZAL d.o.o. 
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 

  ĐAKOVO 
 
 
Broj: 110/1-2010. 
 
Đakovo, 22. siječnja  2010. godine 
 
 

 
Na temelju članka 32. i 43. Društvenog ugovora o preoblikovanju Komunalnog 

poduzeća „Univerzal“ Đakovo u d.o.o. i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa 
Zakonom o trgovačkim društvima, članka 24.stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 

br.79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) direktor Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Đakova 

donosi 
 

U V J E T E 
 

pružanja – isporuke i korištenja komunalne usluge skupljanja, odvoza i 
deponiranja komunalnog otpada 

 
 

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 

Ovim Uvjetima pružanja  - isporuke i korištenja komunalne usluge skupljanja, odvoza 

i deponiranja komunalnog otpada određuju se međusobni odnosi između Isporučitelja usluge i 

Korisnika usluge sa područja Grada Đakova i Općina u kojima Isporučitelj obavlja 

komunalnu djelatnost temeljem posebno sklopljenog Ugovora. 
 

Članak 2. 
 

Isporučitelj usluge je Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti Đakovo, V.Nazora 68. 
Korisnici usluge su pravne i fizičke osobe sa područja Grada Đakova i Općina iz čl.1. 

ovih Uvjeta. 
 

Članak 3. 
 

Ovi unaprijed određeni Uvjeti kako za Isporučitelja tako i za Korisnike pridonose 
slijedećem: 

- Isporučitelju ostvarenju načela javnosti poslovanja 
- Isporučitelju i Korisniku  pravnoj sigurnosti 
 
Isporučitelj je obvezan pružati uslugu pod pretežito jednakim uvjetima svojim 

korisnicima, obavljati djelatnost kontinuirano (trajno, uredno i kvalitetno), a osobito radi 
zadovoljavanja svakodnevnih životnih potreba građana i zaštite okoliša. 



Korisnici su obvezni ovu komunalnu uslugu koristiti  i plaćati na način utvrđen 

Odlukom o načinu  pružanja, obvezatnog korištenja i plaćanja usluge skupljanja, odvoza i 
odlaganja komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Đakova br. 10/09.)   

 
 

II. NAČIN OBRAČUNA CIJENE I NAČIN IZMJENE CIJENE 
 

Članak 4. 
 

Isporučitelj cijenu ove komunalne usluge za područje Grada Đakova obračunava za 
domaćinstva u individualnim stambenim zgradama i zgradama kolektivnog stanovanja po 
volumenu dostavljene posude za otpad 120 litara, a ostalim gospodarskim subjektima prema 
volumenu PVC vreće – posude, spremnika za otpad koji su obvezni sami nabaviti te grupi 
djelatnosti koju obavljaju. 

Isporučitelj cijenu ove komunalne usluge za područje Grada Đakova obračunava na 

način i u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i otpadu, a za područje Općina 

obračunava na način utvrđen u Ugovorima. 
Izmjenu cijene za područje Grada Đakova Isporučitelj će vršiti na način i po postupku 

utvrđenom Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a za Općine u skladu sa sklopljenim 

Ugovorima. 
 

III. OBVEZNIK PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNE USLUGE 
 

Članak 5. 
 

Obveznik plaćanja cijene ove komunalne usluge je Vlasnik nekretnine – kuće, stana ili 
poslovnog prostora ili Korisnik nekretnine (kuće, stana ili poslovnog prostora) samo ako je 
Vlasnik ugovorom prenio obvezu na Korisnika, te on dostavio Isporučitelju pisane dokaze 

utvrđene Odlukom iz čl.3.ovih Uvjeta. Potpisom zahtjeva  za prenošenje obveze Vlasnik 

potvrđuje da je upoznat  da u slučaju neplaćanja zakupnika obveza ostaje na Vlasniku, ali je 
Isporučitelj obvezan Vlasnika pisano upozoriti da Zakupnik i po opomeni ne plaća obvezu.   

Korisnici usluge plaćaju ovu komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih mjesečnih 

računa Isporučitelja do dana naznačenog u računu. 
 
 

IV. OPSEG ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE TE OBVEZA   
            OBVJEŠTAVANJA KORISNIKA 

 
 

Članak 6. 
 

Isporučitelj komunalnu uslugu za područje Grada Đakova obavlja u skladu s Odlukom 
iz čl.3. ovih Uvjeta odnosno obvezno odvozi komunalni otpad od Korisnika jednom tjedno po 
utvrđenom rasporedu i na uobičajen način, a glomazni otpad odvozi najmanje jednom 

godišnje uz prethodnu obavijest putem Radio Đakova i postavljenih plakata, a za područja 

Općina u skladu sa sklopljenim Ugovorima. 
 
 
 
 



 
 
 
 

V. OSTVARENJE NAČELA JAVNOSTI OBAVLJANJA KOMUNALNE 

USLUGE 
 

 
Članak 7. 

 
Načelo javnosti obavljanja komunalne usluge Isporučitelj je  ostvario osnivanjem 

povjerenstva za reklamacije potrošača a Društvo za zaštitu potrošača Slavonije i Baranje 

„Potrošač“ Osijek imenovalo je predstavnika u povjerenstvo  Isporučitelja. 
 

 
 

Članak 8. 
 

Korisnik komunalne usluge – potrošač ima pravo reklamacije Isporučitelju na 

isporučenu – pruženu uslugu na propisanom obrascu koji će preuzeti u Upravi Isporučitelja V. 
Nazora 68., Đakovo kao i na naplatnim mjestima Isporučitelja ( tržnica, parking i groblje )  

Po dostavi potpisanog obrasca povjerenstvo je obvezno pisano odgovoriti potrošaču u 

primjerenom roku. 
Isporučitelj je obvezan putem sredstava javnog priopćavanja Korisnike – potrošače 

obavijestiti o vremenu i način odvoza, o izmjenama rasporeda, te o eventualnim poteškoćama 

oko obavljanja – isporuke komunalne usluge. 
 

 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 9. 

 
Isporučitelj će protiv Korisnika koji ga ne obavijeste o početku korištenja stana ili 

poslovnog prostora,  ili ne koriste komunalnu uslugu podnijeti prekršajnu prijavu. 
 

Članak 10. 
 

U slučaju ako pojedini Korisnici učestalo ne plaćaju ili odbijaju plaćanje komunalne 

usluge Isporučitelj će naplatu svojih novčanih tražbina provesti u ovršnom postupku. 
 

Članak 11. 
 

Ovi Uvjeti objavit će se u Đakovačkim novinama i na svim oglasnim pločama – 
blagajnama Isporučitelja usluge, te njihovom objavom prestaju važiti Opći uvjeti br.1057/1-
05. 

 
 
 

D I R E K T O R: 
Ćiko Šimić, dipl.oec. 


