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Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN broj 68/18, 110/18, 32/20  ), 

članka ___ Odluke  o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza robe i osoba u 

pješačkim zonama na području Grada Poreča – Parenzo, te članka 30. Društvenog ugovora društva 

USLUGA POREČ d.o.o. ( potpuni tekst ) od dana 27.5.2019. godine,  Nadzorni odbor dana 14.7.2020. 

godine, donosi 

 

 

OPĆE UVJETE ISPORUKE 

KOMUNALNE USLUGE PRIJEVOZA ROBE I OSOBA U PJEŠAČKIM ZONAMA 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama 

( dalje u tekstu: Opći uvjeti ), uređuju se odnosi između korisnika usluge i trgovačkog društva 

USLUGA POREČ d.o.o., Poreč, Mlinska 1., ( dalje u tekstu: Isporučitelj ). 

Isporučitelj obavlja komunalnu djelatnost prijevoza robe i osoba u pješačke zone, kao i sve 

tehničke i organizacijske poslove, naplatu i kontrolu, te druge poslove u vezi sa uslugom 

prijevoza robe i osoba u pješačke zone, sukladno posebnim propisima i podzakonskim aktima. 

Članak 2. 

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se: 

- Uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim 

zonama, 

- Međusobna prava i obveze Isporučitelja i korisnika usluge prijevoza robe i osoba u 

pješačkim zonama, 

- Način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge prijevoza robe i osoba u 

pješačkim zonama. 

Članak 3. 

U smislu ovih Općih uvjeta, : 

- Prijevoz robe i osoba u pješačkoj zoni obuhvaća prijevoz robe unutar područja 

pješačke zone I i pješačke zone II Grada Poreča – Parenzo, a koje su definirane 

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Poreča - Parenzo, i to  na relaciji 

iz članka 9. ovih Općih uvjeta 

- Isporučitelj usluge vrši prijevoz robe i osoba u pješačkoj zoni specijalnim dostavnim 

vozilom. 

- Ukrcajno mjesto je posebno uređena površina predviđena za pretovar robe na 

dostavno vozilo 

- Dostavno mjesto je lokacija na koju se roba prevozi, a unutar područja iz stavka 1 

ovog članka 
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II UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE PRIJEVOZA 

Članak 4. 

Isporučitelj usluge obavlja uslugu prijevoza robe i osoba u pješačkoj zoni  u skladu sa propisima 

kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, propisima kojima se uređuje predmetna djelatnost, 

općim aktima Grada Poreča – Parenzo te  svojim općim aktima. 

Članak 5. 

Komunalna usluga prijevoza robe i osoba u pješačkoj zoni obuhvaća poslove specificirane 

cjenikom Isporučitelja usluge. 

Članak 6. 

Isporučitelj osigurava uređenu površinu za pretovar robe na dostavno vozilo, u daljnjem tekstu: 

ukrcajno mjesto. 

Lokaciju ukrcajnog mjesta Isporučitelj predlaže Upravnom odjelu za komunalni sustav, na koju 

lokaciju konačnu suglasnost daje Gradonačelnik. 

Popis ukrcajnih mjesta objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Isporučitelja 

usluge: www.usluga.hr.  

Članak 7. 

Radno vrijeme obavljanja usluge prijevoza robe i osoba u pješačkoj zoni  objavljuje se na 

oglasnoj ploči Isporučitelja usluge i na mrežnim stranicama Isporučitelja usluge: 

www.usluga.hr. 

Članak 8. 

Korisnik usluge prijevoza robe i osoba  u pješačkoj zoni može biti svaka fizička osoba i pravna 

osoba, obrtnik ili ustanova. Korisnik  je dužan Isporučitelju prilikom korištenja usluge na uvid 

dati dokumentaciju kojom potvrđuje status. 

Članak 9. 

Pristupanjem Korisnika na ukrcajno mjesto, Isporučitelj ispostavlja prijevoznicu čime se 

ostvaruje pravo na prijevoz robe dostavnim vozilom na relaciji „ukrcajno mjesto – dostavno 

mjesto – ukrcajno mjesto“.  

Prijevoznicu ovjerava Isporučitelj i Korisnik usluge prije utovara robe. 

Prijevoznica iz stavka 2. ovog članka potvrđuje da je zaključen ugovor o isporuci usluge 

prijevoza robe i osoba u pješačkoj zoni grada Poreča – Parenzo te da time korisnik pristaje na 

primjenu ovih Općih uvjeta. Isporučitelj usluge  je obvezan, na zahtjev korisnika, uručiti mu 

ove Opće uvjete.  

Isporučitelj može po ukazanoj potrebi ukrcajno mjesto smatrati dostavnim mjestom i suprotno, 

pri čemu se za isto primjenjuju sve odredbe ovih Općih uvjeta. 

 

http://www.usluga.hr/
http://www.usluga.hr/
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Članak 10. 

Dostavnim vozilom istovremeno se može koristiti više Korisnika usluge pri čemu se 

prijevoznica iz članka 9. ovih Općih uvjeta izdaje za svakog Korisnika usluge, odnosno obračun 

usluge se vrši za svakog Korisnika po odvezenoj relaciji „ukrcajno mjesto – dostavno mjesto – 

ukrcajno mjesto“.  

Prioritet korištenja usluge ima onaj Korisnik koji prije pristupi ukrcajnom mjestu iz članka 6. 

ovih Općih uvjeta. 

Ukupno vrijeme korištenja usluge prijevoza robe je najviše 45 minuta po prijevozu. 

Članak 11. 

Korisnik usluge dužan je sam vršiti utovar i istovar robe na dostavno vozilo, na propisan način 

osigurati robu za siguran transport te pratiti prijevoz robe kao suvozač u dostavnom vozilu. 

Isporučitelj ne odgovara za nastala oštećenja na robi prilikom utovara, transporta i istovara, kao 

ni za štetu nastalu zbog drugih okolnosti. 

Članak 12. 

Dostavnim vozilom isključivo se vrši prijevoz robe ukupne mase iznad 10 kg. 

Roba kojima je ukupna masa manja od 10 kg, prijevoz dostavnim vozilom moguć je samo ako 

dimenzije tereta premašuju zadane dimenzije : 

- visina 50 cm, 

- dužina 50 cm, 

- širina 40 cm. 

Isporučitelj može iznimno Korisniku vršiti i prijevoz robe koja ne zadovoljava uvjete iz stavka 

1 i 2 ovog članka, pri čemu isti gube prioritet iz članka 10. stavak 2 u odnosu na ostale Korisnike 

čija roba zadovoljava uvjete. 

Članak 13. 

Dostavnim vozilom  nije dozvoljeno vršiti slijedeći prijevoz:   

- prijevoz putnika (izuzev korisnika usluge prijevoza iz članka 8. ovih Općih uvjeta), 

- prijevoz životinja, 

- prijevoz novca ili vrijednosnih papira, 

- prijevoz građevinskog materijala, 

- prijevoz plina, benzina, lož ulja i plave nafte, 

- prijevoz eksplozivnih sredstava, 

- prijevoz tereta koji svojim dimenzijama i težinom prelaze gabarite i ukupnu 

dozvoljenu nosivost dostavnog vozila, 

- prijevoz namirnica koje zahtijevaju posebne uvijete prijevoza i skladištenja (meso, 

riba, jaja, mliječni proizvodi, sl.), 

- prijevoz tereta za koji je zakonom propisana posebna procedura ili uvjeti. 
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Članak 14. 

Tijekom prijevoza  robe i osoba u dostavnom vozilu zabranjeno je :  

- pušenje, 

- konzumiranje alkoholnih i bezalkoholnih pića, 

- konzumiranje hrane, 

- konzumiranje opojnih droga, 

- ometanje vozača, 

- bacanje otpadaka i oštećivanje vozila. 

III NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE 

PRIJEVOZA 

Članak 15. 

Isporučitelj usluge određuje cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge prijevoza 

robe i osoba u pješačkim zonama. 

Isporučitelj usluge je dužan za cjenik usluge iz stavka 1. ovog članka i za svaku njegovu izmjenu 

ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo, sukladno 

odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

Cjenik usluga objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Isporučitelja usluge: 

www.usluga.hr. 

Članak 16. 

Korisnici plaćaju uslugu prijevoza robe i osoba u pješačkoj zoni po dostavljenom 

transakcijskom računu, na blagajni Isporučitelja na adresi Mlinska 1, Poreč ili uplatom na žiro 

račun Isporučitelja usluge, do roka dospijeća naznačenom na istom. 

Članak 17. 

Ukoliko korisnik usluge ne podmiri obveze u utvrđenom roku sukladno računu, Isporučitelj 

može upozoriti na neizvršenu obvezu plaćanja slanjem opomene. 

Uslugu prijevoza mogu koristiti isključivo korisnici koji su podmirili sve dospjele obaveze 

prema Isporučitelju.  

Članak 18. 

Ako korisnik usluge prijevoza ne izvrši plaćanje u danim rokovima, Isporučitelj usluge 

pokrenuti će protiv istog odgovarajući postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelom. 
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IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

Članak 20. 

Na ove Opće uvjete dana je prethodna suglasnost Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, 

_________________________ 

Članak 21. 

Opći uvjeti objavljuju se u Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo, na mrežnim stranicama 

Grada Poreča-Parenzo, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja, www.usluga.hr. 

Članak 22. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Poreča-Parenzo. 

 

 

KLASA: 363-01/20-02/12                                                                           

URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-20-1   

Poreč-Parenzo, 14.7.2020. godina 

 

 

 Predsjednik Nadzornog odbora 

 Marino Poropat  

 

 ______________________ 

http://www.usluga.hr/

