
KTD „MINDEL“ d.o.o., Lumbarda, Prvi žal bb, OIB: 96575017786,, koje zastupa direktor, Antonio 

Mušić, ing., ( u daljnjem tekstu: Mindel), 

i 

KTD „KRUBLIĆ“ d.o.o., Smokvica bb, 20272 Smokvica, OIB:39986921324, kojeg zastupa 

direktor, Ante Bleuš (u daljnjem tekstu: Krublić), zaključili su dana _____ 2019. godine sljedeći 

 

 

U G O V O R  

o odlaganju komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada „Kokojevica“ 

 

 

Članak 1. 

 Utvrđuje se da Mindel, kao komunalno trgovačko društvo u vlasništvu Općine Lumbarda,  

gospodari s odlagalištem komunalnog otpada „Kokojevica“ (u nastavku teksta: odlagalište), temeljem 

odluke Općinskog vijeća Općine Lumbarda od 3. srpnja 2003. godine. 

 

Članak 2. 

 Mindel, kao pravna osoba koja gospodari odlagalištem, preuzima obvezu odlaganja 

dovezenog komunalnog otpada na odlagalište od strane Krublića, koje skuplja i odvozi komunalni 

otpad na području Općine Smokvica, sukladno odredbama ovog Ugovora.  

 Ukoliko dođe do promjene naziva ili statusa subjekta koje vodi brigu o skupljanju, odvozu i 

odlaganju komunalnog otpada sa područja Općine Smokvica, ovaj Ugovor će se primjenjivati i na tu 

drugu osobu, s time da će se o tome izvršiti odgovarajuće promjene ovog Ugovora. 

 Mindel ima obvezu gospodarenja odlagalištem sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom i propisima donesenim na temelju Zakona. 

 

Članak 3. 

 Na odlagalište se može odlagati samo miješani komunalni otpad označen u Katalogu kao 

20.03.01. 

  

Članak 4. 

 Najveća dopuštena masa otpada koji se smije odložiti na odlagalište biti će definirana 

sukladno važećem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.  

 Nakon što se utvrdi najveća dopuštena masa za deponij, sukladno Zakonu, sklopit će se po 

pozivu Mindela najkasnije u roku od 15 dana dodatak ovom Ugovoru kojim će se urediti prava i 

obveze u vezi najveće dopuštene mase otpada koje može Krublić odložiti, odnosno Mindel primiti. 

 

Članak 5. 

 Za svako vozilo koje koristi Krublić za dovoz otpada na odlagalište, Mindel izdaje Krubliću 

dozvolu za ulaz na odlagalište. U tu svrhu Krublić je dužan za svako vozilo dostaviti podatke o 

registracijskoj oznaci, tipu i nosivosti vozila, te presliku prometne dozvole vozila. Dozvola za ulaz 

mora biti ovjerena od Mindela. 

 Krublić je dužan uz svako vozilo koji dolazi na deponij predati Mindelu uredno i u potpunosti 

popunjen prateći e-list (propisani obrazac ) za predani otpad. Za svaku pošiljku otpada koju Krublić 

dostavi na deponij Kokojevica, Mindel će izdati ovjeren vagarski list kojeg potpisuje i vozać 

Krublića. 

Vagarski list je potvrda o predatoj i preuzetoj pošiljci otpada. 

 

 

Članak 6. 

 Krublić se obvezuje dovoz komunalnog otpada na odlagalište vršiti isključivo tijekom radnog 

vremena odlagališta, i to: 



- od 1. lipnja do 01. listopada, u vremenu od 07.00 do 20.00 sati; 

- od 01. listopada do 30. svibnja, u vremenu od 07.00 do 14.00 sati. 

Mindel se obvezuje da će u terminima iz prethodnog stavka osigurati uredno zaprimanje i 

odlaganje dovezenog komunalnog otpada od strane Krublića. 

 

Članak 7. 

 Za uslugu odlaganja i zbrinjavanja komunalnog otpada Krublić će plaćati 200,00 kn po toni 

odloženog otpada ( u cijenu nije uključen PDV).  

 Ukupno odloženi otpad u toku obračunskog razdoblja je ukupno odložena masa otpada 

utvrđena vaganjem. 

 

Članak 8. 

 Ukoliko dođe do znatnog poskupljenja ulaznih troškova i državnih nameta  koji utječu na 

povećanje troškova gospodarenja deponijem, Mindel pridržava pravo traženja usklađenja cijene iz 

članka 7. stavaka 1. ovog Ugovora, tj. tražiti povećanje iste, ali isključivo na bazi ekonomskih 

pokazatelja. 

 

Članak 9. 

 Obračun odloženog otpada obavljat će se mjesečno, na temelju čega će Mindel ispostavljati 

račun za odloženi otpad tijekom prethodnog mjeseca. 

 Rok plaćanja je 15 dana od dana ispostave računa. 

  

Članak 10. 

 Ovaj Ugovor se sklapa na rok od 12 mjeseci i počinje se primjenjivati od dana 25.03.2019. 

godine, a može se prije isteka roka na koji je sklopljen raskinuti otkazom, pod uvjetima određenim 

ovim Ugovorom. 

 

Članak 11. 

 Mindel može otkazati ovaj Ugovor ukoliko dođe do ne plaćanja cijene deponiranog otpada 

više od 60 dana od dana dospijeća ispostavljenog računa za obavljenu uslugu odlaganja otpada. 

            Prije otkazivanja Ugovora, Mindel je obvezan uputiti pisanu opomenu Krubliću, na dokaziv 

način, da u roku 15 dana ispuni dospjela potraživanja, i ukoliko Krublić u danom roku ne plati 

dospjela potraživanja, Mindel može otkazati ovaj Ugovor. 

 Otkaz se dostavlja pisanim putem, na dokaziv način. 

 Otkazni rok je 90 dana. 

 

Članak 12. 

 Mindel se obvezuje da će Krubliću nakon 12 mjeseci dostaviti podatke o ukupnoj količini 

odloženog otpada na odlagalištu i ukupne specificirane troškove gospodarenja odlagalištem. 

  

Članak 13. 

 Ugovorne strane su suglasne da će najkasnije 60 dana prije isteka ovog Ugovora pristupiti 

sklapanju novog dogovora, kao osnovu sklapanja novog ugovora ili sklapanja dodatka ovom 

Ugovoru. 

 

Članak 14. 

 Ovaj Ugovor, supotpisuju i Općina Lumbarda i Općina Smokvica, kao jedinice lokalne 

samouprave, koje su vlasnici navedenih komunalnih trgovačkih društava, i koji su izravno 

zainteresirani za rješavanje odlaganja komunalnog otpada Općine Smokvica na deponij. 

 

 

 



Članak 15. 

 Sve eventualne sporove koji bi nastali tijekom trajanja ovog Ugovora, ugovorne stranke će 

nastojati spor riješiti sporazumno, u protivnom pred nadležnim sudom. 

 

Članak 16. 

 Ovaj je Ugovor sklopljen u šest (6) primjerka, po dva (2) primjerka svakoj ugovornoj strani, 

te po jedan primjerak svakom supotpisniku. 

 

 

 KTD „MINDEL“ d.o.o.                                                                       KTD „KRUBLIĆ“ d.o.o. 

 

 

____________________________                                                        ____________________ 

Antonio Mušić,  ing.,                                                                                      Ante Bleuš   

direktor                                                                                                              direktor 

 

 

 

 

kao supotpisnici:                                    

 

 

OPĆINA LUMBARDA                                                                                OPĆINA SMOKVICA 

 

_____________________                                                                     _____________________ 

Igor Kršinić, dipl. ing., načelnik                                                                  Kuzma Tomašić, načelnik 

                                                                                                                      

 
 
 
 
KLASA:351-01/19-01/01 
URBROJ:2138/04-02-19-__ 


