ЈКП Чока
Број:
Дана: _______.201__. год.
23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5
У Г О В О Р
О ИЗНОШЕЊУ СМЕЋА И БЕСПЛАТНОЈ ДОДЕЛИ КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ
за домаћинства
Закључен у Чоки дана __.__.201_. године између следећих уговорних
страна: ЈКП Чока, са седиштем у Чоки у ул Палих бораца бр. 5, мат. бр.
08148058 ПИБ: 101417500 коју заступа Директор Вукоман Матовић, као вршиоца
услуга (у даљем тексту: вршилац услуга) с друге стране и ____________________
са пребивалиштем у ___________________ ул. ________________бр.__ као
корисника услуга (у даљем тексту: корисник) с друге стране.
Уговорне стране споразумеле су се о следећем:
1.Предмет овог Уговора је бесплатна додела означене и нумерисане нове канте за
смеће зелене боје од 120 литара за потребе домаћинства корисника услуга
изношења смећа , као и регулисање међусобних права и обавеза горе наведених
уговорних страна насталих поводом истог.
2. Вршилац услуга горе наведеном кориснику за потребе његовог домаћинства
бесплатно додељује означену и нумерисану канту за смеће зелене боје са редним
бројем ____.
3. Корисник изјављује да ће вршиоцу услуга редовно и благовремено измиривати
своју обавезу насталу на основу изношења смећа као и да има ____члана
домаћинства.
4. Корисник се обавезује да ће додељену канту из тачака 1. и 2. овог уговора
чувати брижном пажњом доброг домаћина најмање 3 (три) године рачунајући од
дана преузимања канте. Уколико корисник додељену канту не чува, исту поломи
или теже оштети дужан је да о свом трошку посредством вршиоца услуга набави
нову канту.
5. Корисник се обавезује да ће у добијеним кантама одлагати искључиво кућно
смеће као и да ће исту остављати поред пута на или поред свог колског улаза.

6. Корисник се обавезује да у канте за смеће НЕЋЕ одлагати врућ пепео-жар,
лешеве угинулих животиња , отпатке индустријског или занатског порекла,
грађевински шут, баштенске отпадке и слично, као и да у исте неће сипати
отпадне воде, фекалије, други недозвољени отпад или слично.
7. Уколико корисник у канте за смеће одложи отпад или материје сходно
одредбама претходне тачке овог уговора, вршилац услуга задржава право да
таквом кориснику ускрати даље право изношења смећа односно да ту канту за
смеће која садржи не дозвољени отпад НЕ ИЗНЕСЕ.
8. Изношење и транспорт земље, шљаке, отпада и грађевинског материјала
вршилац услуга вршиће у договору са корисником по посебној наруџби и
ценовнику вршиоца услуга.
9.Вршилац услуге се обавезује да ће смеће износити и празнити у скаладу са
распоредом истог а уколико при томе запослени вршиоца услуге теже оштете или
поломе канту за смеће вршилац услуга се обавезује да ће исту о свом трошку
заменити и кориснику доделити нову канту.
10. Потписивањем овог уговора корисник у знак сагласности и недостатку
примедби уједно овим путем и потврђује пријем њему бесплатно додељене канте
за смеће .
11. На сва овим Уговором не регулисана питања примењиваће се одредбе З.О.О.
других законских као и свих других позитивноправних прописа који ову област
регулишу.
12. Овај се Уговор закључује на неодређено време а може се раскинути
споразумом и отказом. У случају отказа уговорне стране дужне су се међусобно
писменим путем обавестити месец дана унапред.
13. Сва евентуално спорна питања, као и несугласице уговорне стране обавезују
се да реше мирним путем споразумно, а уколико у томе не успеју биће надлежан
за то стварно и месно надлежни суд.
14. Овај Уговор је закључен у 3 (три) једнаких примерака, пред уговорним
странама проичитан је и протумачен, те га исте у недостатку примедби, а у знак
сагласности својеручно и потписују. Вршилац услуге задржава 2 (два) а корисник
1 (један) примерак овог Уговора.
Корисник
______________

за вршиоца услуга:
Директор Вукоман Матовић

