Općina Vrhovine, Vrhovine, Senjska 48, MB 01618598 koju zastupa Općinski načelni
Milorad Delić (u daljnjem tekstu: Općina) i Grad Otočac, Otočac, Zvonimirova 10, MB
0549070 kojeg zastupa Gradonačelnik Mario Barković (u daljnjem tekstu: Grad) zaključili su
Sporazum
o povjeravanju dijela komunalnih djelatnosti
Članak 1.
Sukladno stavku 3. i 4. članka 4. Zakona o Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» 26/03., 82/04., 110/04. Uredba , 178/04. i 79/09.) Općina, povjerava a Grad
prihvaća obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Vrhovine:
1. opskrbu pitkom vodom putem jedinstvenog vodoopskrbnog sustava i
2. prikupljanje i odlaganje kućnog smeća i komunalnog otpada.
Članak 2.
Organizaciju i provedbu komunalnih poslova iz članka 1. ovog Sporazuma koje zbog
organizacijsko-tehničko-tehnoloških razloga Općina nije u mogućnosti samostalno obavljati i
koje je temelje odredbe članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima („Županijski glasnik
Ličko-senjske županije br. 12/09.) povjerilo na obavljanje komunalno trgovačko društvo
Komunalac d.o.o. Otočac koji je ove djelatnosti obavljao i od osnutka Općine.
Članak 3.
Općina i Grad su se sporazumjeli da će se komunalne djelatnosti iz članka 1. Ovog
Sporazuma vršiti i to:
1. opskrbu pitkom vodom, putem jedinstvenog vodoopskrbnog sustava, po uvjetima i
kriterijima komunalnog trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Otočac;
2. prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje kućnog smeća za sve korisnike priključene na
jedinstveni vodoopskrbni sustav kao i prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog
otpada po cijeni, uvjetima i kriterijima, komunalno trgovačko društvo Komunalac
d.o.o. Otočac;
3. preuzimanjem i zbrinjavanjem kućnog smeća na području Općine koje nije
obuhvaćeno točkom 2. ovoga stavka i komunalnog otpada s područja Općine, koje
prikupi komunalno trgovačko društvo Vrhkom d.o.o. Vrhovine, na deponiji Podum u
vlasništvu Grada po kućnom redu tog deponija.
Članak 4.
Općina se obvezuje u svojim godišnjim programima predvidjeti i osigurati sredstva za
rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na svom području a na osnovu stručnih prijedloga
Komunalac d.o.o. Otočac.
Prijedlog programa rekonstrukcija za narednu godinu, iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti će
se najkasnije do konca studenog tekuće godine sukladno Uputama za Plana proračuna Općine
Vrhovine.
Općina Vrhovine će na ulaznom glavnom (transportnom) vodu financirati ugradnju
vodomjera radi kontrole mrežnog sustava i potrošnje vode na području vodoopskrbnog
sustava Općine.
Članak 5.
U slučaju da Općina proizvede godišnje više od 150 tona komunalnog otpada Općina će
izraditi poseban Plan gospodarenja otpadom.

Članak 6.
Općina i Grad su se sporazumjeli da će Općina plaćati Komunalac d.o.o.Otočac, Žiro
račun broj 234309-1100126394 na ime prihvata, zbrinjavanja i ekološke rente 419,00 kn
(četristotinedevetnajst) po toni kućnog i komunalnog otpada kojeg prikupi i odveze na
deponij Podum komunalno trgovačko društvo Vrhkom d.o.o. Vrhovine (točka 3. članka 3.
ovog Sporazuma).
Članak 7.
Općina i Grad će zajednički koordinirati i suraĎivati na iznalaženju najpovoljnijih rješenja
izgradnje, korištenja i gospodarenja objektima, ureĎajima u koji su od značaja za obavljanje
zajedničkih ili povjerenih komunalnih djelatnosti.
Članak 8.
Temeljem ovog Sporazuma, a sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i zakonima koji
reguliraju ovu materiju, Općina će izravno sa komunalnim trgovačkim društvom Komunalac
d.o.o. Otočac zaključivanjem meĎusobnog Ugovora regulirati obavljanje komunalne
djelatnosti iz članka 1. ovog Sporazuma.
Članak 9.
Ovaj Sporazum je zaključen na neodreĎeno vrijeme a njegove izmjene i dopune, kad se za to
stvore uvjeti, vršiti će se dodatcima.
Ovlašćuju se Općinski načelnik Općine Vrhovine i Gradonačelnik Grada Otočca da mogu
pokrenuti postupak, utvrditi i zaključiti dodatak iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 10.
Ovaj Sporazum zaključen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka potpisnica zadržava
po dva primjerka.
Članak 11.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa ugovornih stranaka i objaviti će se u službenim
glasilima potpisnica Sporazuma.
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