МОДЕЛ УГОВОРА
О
ПРЕУЗИМАЊУ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА
1. ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“, Мије Ковачевића 4, мат. број: 07045000, ПИБ:
100003603, текући рачун бр. 160-6834-41 код Банке »Интеса« АД Београд, које заступа
директор правних, кадровских и општих послова Ивана Милетић, прокуриста
( у даљем тексту: „Оператер“), с једне стране
и
2. „пословно име правног лица“, улица и број, општина, матични број: -, ПИБ: -, кога
заступа - ( у даљем тексту: „Власник отпада“ ), с друге стране.
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Оператера и Власника
отпада у поступку управљања амбалажним отпадом, у складу са Законом о управљању
отпадом и Законом о амбалажи и амбалажном отпаду.
Управљање амбалажним отпадом, у смислу одредаба овог уговора, подразумева:
организацију активности на сакупљању, разврставању, преузимању, транспорту и
упућивању у процес рециклаже амбалажног отпада.
Члан 2.
Обавеза Власника отпада је да прикупи, разврста и одложи амбалажни отпад
/неопасан/: (врста амбалажног отпада) у свом простору и исти уступи Оператеру без
накнаде.
Власник отпада је обавезан да попуни и овери образац Документа о кретању
отпада и чува свој примерак, све док не добије примерак попуњеног Документа о
кретању отпада од примаоца отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о
кретању отпада и упутству за његово попуњавање ( „ Сл. гласник РС“, бр. 114/13).
Члан 3.
Оператер се обавезује да преузимa од Власника разврстан амбалажни отпад, по
позиву.
Оператер је обавезан да попуни и овери образац Документа о кретању отпада у
складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање
( „ Сл. гласник РС“, бр. 114/13) и исти чува најмање две године.
Члан 4.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Уговор се закључује на неодређено време.
Свака од уговорних страна може раскинути овај уговор са отказним роком од 30
дана, који се мора доставити у писаном облику.
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Члан 5.
Уколико се укаже потреба за изменама и допунама овог уговора, закључиће се
Анекс уговора.
Члан 6.
Све евентуалне неспоразуме, странке ће настојати да реше споразумно, у
противном прихватају стварну и месну надлежност надлежног суда у Београду.
Члан 7.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Оператер
задржава 4 (четири), а Власник отпада 2 (два) примерка.

За Власника отпада

за Оператера
Директор прав. кад.
и опш. послова
прокуриста

__________________________

_______________________
Ивана Милетић
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