На основу члана 4. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11), члана 20.став1.тачка2. Закона о управљању
отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) и члана 37. став 1.тачка 6.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, број
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 27. децембра 2013.
године, донела је

О Д Л У К У
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин
обављања комуналне делатности управљање комуналним отпадом и одржавање
чистоће на површинама јавне намене на територији општине Инђија, права и
обавезе вршиоца комуналних делатности и корисника услуга, обим и квалитет
комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем ових делатности.
Члан 2.
Комунална делатност управљања комуналним отпадом је, у смислу ове
одлуке, сакупљање комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката,
осим индустријског и опасног отпада, његово одвожење, третман и безбедно
одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као
и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
Комунална делатност одржавање чистоће на површинама јавне намене је, у
смислу ове одлуке, чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене
као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.
Члан 3.
Комуналним отпадом сматра се отпад из домаћинстава (кућни отпад), који
настаје у индивидуалним кућама, становима, заједничким просторијама стамбених
и пословних зграда као и други отпад који је због своје природе или састава сличан
отпаду из домаћинства а који се по својој величини може одлагати у посуде за
сакупљање отпада и то у контејнере и типске стандардизоване канте (у даљем
тексту: посуде за сакупљање отпада) .

Члан 4.
Под површинама јавне намене у смислу ове одлуке, подразумевају се
асфалтиране, бетонске и поплочане улице, тргови, паркиралишта
и пасажи,
паркови, улични травњаци, отворени простори између и око стамбених зграда и
установа, дечја игралишта и др.
Члан 5.
Комуналне делатности из члана 1. ове одлуке на територији општине,
обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ ј.п. Инђија (у даљем тексту:
вршилац комуналне делатности).
Члан 6.
Корисници комуналних услуга, у смислу ове одлуке, су физичка лица,
правна лица и предузетници као власници или закупци стамбених, пословностамбених и пословних објеката или просторија(у даљем тексту: корисници
услуга).

II УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
а) Сакупљање комуналног отпада
Члан 7.
Комунални отпад се сакупља и одвози организовано на територији
општине, у складу са планом и годишњим програмом рада вршиоца комуналне
делатности.
У случају промене плана сакупљања и одвожења отпада, вршилац
комуналне делатности је дужан да без одлагања, обавести кориснике услуга о
насталим променама и отпад одвезе најкасније у року од седам дана.
Члан 8.
Са комуналним отпадом , корисници услуга су дужни поступати тако,
што ће на месту његовог настајања, вршити сакупљање комуналног отпада и
његово разврставање по врсти, на начин регулисан овом одлуком.
Са комуналним отпадом се поступа на начин којим се обезбеђује
заштита животне средине од његовог штетног дејства, организованим сакупљањем
у одговарајуће судове и његовим изношењем ради одвожења од стране вршиоца
комуналне делатности , рационалним коришћењем комуналног отпада који има
употребну вредност за даљу дораду односно прераду, ефикасним уклањањем и
безбедним одлагањем односно складиштењем.

Члан 9.
Корисници услуга су дужни да комунални отпад одлажу у посуде за
одлагање отпада, које се постављају на одговарајућим местима и то:
1. посуде за комунални отпад код стамбених зграда, постављају се на места,
која су за то предвиђена пројектно-техничком документацијом тог објекта, а
уколико објекат нема пројектно-техничку документацију или је има, али није
предвиђено место, место за постављање посуда за комунални отпад одређује
вршилац комуналне делатности;
2. домаћинства у породичним стамбеним зградама, посуде за одлагање
комуналног отпада држе у оквиру своје парцеле, а износе их на одговарајуће место
испред објекта, у време одвожења отпада, од стране вршиоца комуналне
делатности;
3. правна лица и предузетници дужни су да посуде за комунални отпад
поставе на одоговарајућим местима, у оквиру објекта или на отовореном, с тим да у
време одвожења, посуда за комунални отпад мора бити доступна вршиоцу
комуналне делатности.
Члан10.
Посуде за одлагање отпада, у смислу ове одлуке су:
1. типске металне или пластичне посуде на точкићима (120 L, 140 L,
240 L, 770 L и 1100 L ) за комунални отпад и секундарне сировине (стакло, папир и
сл);
2. типске металне корпе;
3. посебне рециклажне ПВЦ вреће, уколико се не могу употребљавати
посуде из тачке 1. и 2. или имају повећану количину отпада.
Тип посуда за отпад и њихов број, одређује вршилац комуналне
делатности у складу са структуром и врстом отпада.
Корисници услуга дужни су посуде из става1. овог члана, прибавити
од вршиоца комуналне делатности.
Члан 11.
Посуде из члана 10. став 1. тачка1. ове Одлуке, обезбеђује вршилац
комуналне делатности у складу са планом и програмом.
Правна лица и предузетници, посуде из става 1. овог члана, набављају по
цени, коју одређује вршилац комуналне делатности.
Посуде из става 1. овог члана, у стамбеним зградама обезбеђује инвеститор
изградње о свом трошку, у складу са пројектно-техничком документацијом а
замену дотрајалих и оштећених посуда врши стамбена зграда уз плаћање цене,
чију висину одређује вршилац комуналне делатности.
Посуде из става 1. овог члана, за домаћинства у породичним стамбеним
зградама, обезбеђују се на терет средстава буџета општине.
Замену посуда о свом трошку обавља вршилац комуналне делатности,
уколико до замене долази због оштећења насталог кривицом вршиоца услуге, а

уколико до замене долази због оштећења насталог кривицом корисника услуге,
замена ће се извршити на терет корисника услуге.
Члан 12.
У посуде из члана 10. ове одлуке забрањено је одлагати:
1. грађевински материјал, камење или земљу;
2. талог из канализационих цеви и сливника;
3. отпадке у текућем стању;
4. отпадни материјал из здравствених и ветеринарских установа;
5. текуће, лако запаљиве, експлозивне и друге опасне материје;
6. жар и врућ пепео;
7. веће гране;
8. угинуле животиње и коже;
9. амбалажу средстава за заштиту биља.
Забрањено је и:
1. претурање и разбацивање отпада из свих врста посуда и врећа за
отпад;
2. померање посуда за сакупљање отпада, са за то одређених места;
3. паљење комуналног отпада одложеног у посуде за сакупљање
отпада.
Члан 13.
У дане одређене за одвожење комуналног отпада, корисници услуга
су дужни, да посуде за отпад изнесу до места приступачном вршиоцу комуналне
делатности за одвожење и по пражњењу исте уклоне са површине јавне намене.
Корисници услуга су дужни да одржавају чистоћу на местима за
сакупљање и одвожење отпада, а у зимском периоду да очисте снег и лед, како би
омогућили несметан приступ до посуде за отпад.
Члан 14.
Корисници услуга који обављају угоститељску делатност или
трговинску делатност прехраном ,дужни су да остатке хране и други биоразградиви
отпад, одлажу у посебне затворене посуде за отпад или у ПВЦ вреће.
Уколико корисници услуга не поступају на начин из претходног
става и тиме проузрокују непријатан мирис за околину, надлежни инспектор ће
наложити уклањање истог.
Члан 15.
Организатори културних, спортских и других приредби, политичких
скупова и других активности на отвореном, дужни су од вршиоца комуналне
делатности за време трајања таквих скупова, на простору на коме се одржавају,

обезбедити довољан број посуда за отпад или ПВЦ врећа, а по завршеним
активностима дужни су очистити простор на коме су исте одржане.
Организатори из става 1. овог члана, дужни су са вршиоцем
комуналне делатности закључити уговор о одвожењу отпада, и један примерак
уговора приложити уз захтев за дозволу заузећа површине јавне намене, ради
организовања тих активности.
Уколико организатори, по завршеним активностима не очисте
простор, исти ће очистити вришилац комуналне делатности, на терет организатора.
Члан 16.
Вршилац комуналне делатности дужан је да:
1. комуналну делатност управљања комуналним отпадом, обавља у
складу са програмом из члана 7.став1.ове Одлуке;
2. одлаже комунални отпад на уређеном простору одређеном
планским документом;
3. разврстава отпад ради даљег искоришћавања;
4. при изношењу комуналног отпада не расипа исти и неоштећује
посуде за сакупљање отпада;
5. након пражњења посуда за сакупљање отпада исте врати на своје
место и остатак комуналног отпада уклони;
6. посуде намењене домаћинствима за сакупљање комуналног отпада,
уредно одржава а оштећене и неисправне замењује;
7. комунални отпад сакупља и одвози посебно уређеним
комуналним возилом, које омогућава хигијенски утовар и одвоз
комуналног отпада;.
8. одреди место за посуде за сакупљање отпада за подручја, где је
возилима отежан или онемогућен прилаз и да са тих локалитета
уклања комунални отпад;
9. уклања комунални отпад који није могуће одложити у посуде за
сакупљање отпада (кабасти и други отпад), у складу са посебним
програмом и о томе путем средстава јавног информисања
упознаје јавност;
10. води евиденцију о попису дивљих депонија.
Члан 17.
Вршилац комуналне делатности је дужан да посуде са комуналним отпадом,
празни у складу са годишњим програмом рада, а најмање једанпут недељно.
Кабасти отпад је отпад који по својој величини није могуће одложити у
контејнере за комунални отпад (намештај, апарати за домаћинство, делови возила
и бицикла, опрема за станове као што су умиваоници, каде и сличан отпад).
Кабасти отпад, вршилац комуналне делатности , одвози према годишњем
програму а најмање два пута годишње, у центар који обезбеђује и опрема општина,
о чему је дужан обавестити кориснике .

Корисници услуга по потреби могу, у току године и сами одвозити кабасти
и други отпад, у центар из става 3. овог члана, на начин и под условима утврђеним
актом вршиоца комуналне делатности.
Други отпад, који није укључен у редовно одвожење (отпадни грађевински
материјал, камење, јаловина од мањих грађевинских радова, очувани недогорели
отпад из заједничких котларница, фекалије из септичких јама,тврди талог из
канализационих и одводних система и система за пречишћавање, отпад сличан
комуналном отпаду из других извора, гране, огранци, покошена трава и баштенски
отпад, отпаци који настају код ручног или машинског чишћења на јавним
површинама и сл.), вршилац комуналне делатности, одвози по потреби и према
утврђеном распореду, посебним за то опремљеним возилом , на место које је за то
одређено, по посебој накнади одређеној од стране вршиоца комуналне делатности,
а коју плаћа корисник услуге, по чијем се позиву врши услуга.
Остављена возила, дужан је уклонити власник а уколико власник то не
учини, по налогу комуналног инспектора исто ће уклонити вршилац комуналне
делатности, на терет власника, а уколико власник није познат, уклањање ће се
извршити на терет вршиоца комуналне делатности.
Члан 18.
Корисници услуга који држе домаће животиње, дужни су да сами
одвозе стајско ђубриво.
У насељеном месту Инђија стајско ђубриво се одвози најмање
једанпут недељно у периоду од 01. маја до 30. септембра, а најмање два пута
месечно у периоду од 01. октобра до 30. априла.
У осталим насељеним местима, стајско ђубриво се одвози најмање
два пута годишње.

б) Сепарација ( одвајање) отпада
Члан 19.
На територији општине, врши се организована сепарација
комуналног отпада, у складу са планом и програмом.
Сви корисници услуга дужни су се укључити у организовани систем
сепарације отпада.
Члан 20.
Под сепарацијом подразумева се сакупљање и одвајање комуналног
отпада по врсти, одлагање у посебне судове, одвожење и депоновање, односно
продаја истог, ради даље прераде.
Сепарација се врши као примарна и секударна.
Под примарном сепарацијом подразумева се одвајање комуналног
отпада непосредно на месту његовог настајања.

Под секундарном сепарацијом, подразумева се одвајање комуналног
отпада на депонијама, односно на другим за то предвиђеним местима, издвајањем
секундарних сировина.
Члан 21.
Локације за постављање судова за сепарисани отпад, одређивање
врсте, броја и типа судова, организовање и динамика прикупљања сепарисаног
отпада, одвоз и његово депоновање, односно продаја, ради даље прераде,
спровођење едукације корисника услуга и друге неопходне радње у процесу
сепарације, утврђује вршилац комуналне делатности својим планом и годишњим
програмом.
Члан 22.
Сепарисани отпад се одлаже у посебне судове предвиђене планом и
то: контејнери 1,1m2 , контејнери од 5-7 m3, канте запремине 120- 140 l, ПВЦ вреће
одговарајућих боја.
Тип судова из става1. овог члана, и њихов број, одређује вршилац
комуналне делатности у складу са врстом и количином сепарисаног отпада, а исте
набављају корисници, односно инвеститори стамбених зграда и исти морају имати
идентификационе симболе зависно од врсте комуналног отпада.
Места за постављање судова из става 1. овог члана одређују се на
начин прописан у члану 9. ове одлуке и морају бити јасно обележена и грађевинско
технички опремљена.
Члан 23.
Под секундарним сировинама у смислу ове одлуке подразумева се
сепарисани комунални отпад и то: папир, картон и картонска амбалажа, пластика,
«ПЕТ» амбалажа, метал ,стакло и сл.
Члан 24.
За кориснике услуга који врше сепарацију комуналног отпада,
утврђују се посебне бенефиције.
Врсту бенефиција, висину и начин примене, одређује вршилац
комуналне услуге својим актом на који сагласност даје Председник општине.

в) Одржавање депоније комуналниог отпада
Члан 25.
Депонија у смислу ове одлуке јесте техничко-технолошки уређен
простор на површини или испод површине земње, где се одлаже отпад који настаје

на површинама јавне намене, у домаћинствима, у процесу производње односно
рада, у промету или употреби, а који нема својство опасног отпада и не може се
непосредно или уз одговарајућу дораду или прераду употребљавати као секундарна
сировина.
Члан 26.
Одређивање локације, технички и технолошки услови за пројектовање
изградњу и рад депоније уређени су Законом и Уредбом о одлагању отпада на
депоније (Службени гласник РС бр.92/10).
Члан 27.
Депонијом управља и исту одржава вршилац комуналне делатности,
у складу са планом и прогармом рада којим се уређује начин одлагања отпада.
Члан 28.
У циљу заштите и одржавања депоније забрањено је:
- улаз у депонију неовлашћеним лицима,
-одлагање комуналног отпада изван депоније и ван радног
времена исте.
Депонија се мора оградити, уколико није заклоњена од ауто-пута,
регионалне или важније фреквентне комуникације, железничке пруге или воденог
пута, вештачким заклоном чија је висина најмање два метра, као и да би се
онемогућио приступ неовлашћеним лицима и животињама.
Члан 29.
На улазу у депонију мора се поставити табла од трајног материјала са
неизбрисивим натписима, која садржи податке: назив депоније, адреса предузећа
које одлаже отпад на депонију, радно време, забрањене и дозвољене врсте
комуналног отпада и друге значајне информације.
Члан 30.
Поред вршиоца комуналне делатности, комунални отпад на
депонију може да одвози и корисник услуга.
За улазак на депонију, корисници услуга морају прибавити одобрење
од вршиоца комуналне делатности и платити посебну накнаду чију висину одеђује
вршилац комуналне делатности.
Корисник услуга је дужан да комунални отпад довезе у радно време
депоније и да исти одлаже на место које одреди вршилац комуналне делатности.

Члан 31.
У случају одлагања отпада ван депоније, комунални инспектор ће
наложити починиоцу да исти покупи и одложи на депонију.
Уколико починилац не поступи на начин из става 1.овог члана, отпад
ће уклонити вршилац комуналне делатности на терет починиоца.
Уколико починилац није познат, вршилац комуналне делатности је дужан
уклонити комунални отпад о свом трошку.
Члан 32.
Депонија престаје да се користи, кад на њеној површини није могуће
одлагање нових количина отпада или када угрожава животну средину, а није
могуће извршити санацију.

III

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 33.

У складу са планом и програмом рада, вршилац комуналне делатности је
дужан да врши чишћење и прање површина јавне намене, осим површина за чије су
чишћење у складу са Одлуком о комуналном реду, одговорна правна и физичка
лица и предузетници који користе те површине.
Вршилац комуналне делатности , може на основу уговора, преузети
чишћење површина јавне намене за које су одговорни правна и физичка лица и
предузетници

Члан 34.
Вршилац комунале услуге, одржавање чистоће на површинама јавне намене
утврђује планом и програмом рада који садржи:
1.површине јавне намене одређене за одржавање чистоће (чишћење и
прање);
2.време и начин одржавања чистоће;
3.број и врсту потребних посуда за сакупљање смећа и корпи за
отпатке као и динамику њиховог пражњења;
4.техничко-технолошке услове за спровођење плана и програма.
Члан 35.
У складу са планом и програмом, вршилац комуналне делатности је
дужан да:
1. постави довољан број корпи за отпатке и то на начин који
омогућава њихово лако пражњење , прање и одржавање;

2. одреди места за постављање корпи за отпатке, њихов изглед и
врсту материјала, од ког су произведене;
3. обезбеди интервентно уклањање комуналног отпада са површина
јавне намене;
4. редовно празни посуде за отпатке постављене на површини јавне
намене и да чисти односно одржава простор око њих.

IV НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ПРУЖАЊУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 36.
Вршилац комуналне делатности дужан је да свој рад и пословање,
организује тако да реализацијом плана и програма трајно и несметано пружа
комуналне услуге корисницима на начин уређен законом, прописима и
стандардима донесеним на основу закона.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на основу писменог
налога Општинске управе - Одељења за урбанизам , комунално стамбене послове,
и заштиту животне средине, врши и ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 37.
У случају наступања непланираних односно неочекиваних поремећаја или
прекида у пружању комуналне услуге, вршилац комуналне делатности дужан је да
одмах обавести Општинску управу-Одељење за урбанизам,комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
и да истовремено предузме мере за
отклањање узрока поремећаја и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја,
односно разлога због којих је дошло до прекида у пружању комуналне услуге, као
и да ангажује трћа лица у обезбеђивању одржавања чистоће;
2. изврши хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање
одржавања чистоће, као и заштиту комуналних објеката и уређаја од даљих кварова
или хаварија;
3. предузме и друге мере које утврди Општинска управа-Одељење за
урбанизам, комунално -стамбене послове и заштиту животне средине;
Члан 38.
По пријему обавештења о непланираном прекиду пружања комуналних
услуга, Општинска управа-Одељење за урбанизам, комунално -стамбене послове и
заштиту животне средине, дужна је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге оним корисницима
код којих би услед прекида у пружању услуге настала опасност по живот и рад

грађана или рад правних или физичких лица или би настала значајна односно
ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката који су
угрожени, као и друге имовине;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно
поремећај у пружању услуге, као и одговорност за учињену штету.

V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 39.
Средства за обављање комуналне делатности управљање комуналним
отпадом, обезбеђују се из цене комуналне услуге.
Цену комуналне услуге из става 1. овог члана утврђује вршилац
комуналне делатности на основу елемената за образовање цене комуналних услуга
прописаних Законом о комуналним делатностима, уз сагласност Председника
општине.
Члан 40.
Корисници услуге управљања комуналним отпадом , плаћају
утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Обавеза плаћања цене комуналне услуге, настаје започињањем
коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге.
Члан 41.
Цена за одвожење комуналног отпада утврђује се по 1m2 стамбеног
односно пословног простора.
Цена за одвожење отпада из члана 17.став 5. ове одлуке, утврђује се
по 1m3 одвеженог отпада.
Под стамбеним простором у смислу ове одлуке, подразумева се
укупна корисна површина стана, односно породиче стамбене зграде ( собе, кухиња,
купатило, остава, ходници и сл.).
Под пословним простором подразумева се затворени пословни
простор и отворени пословни простор који је у функцији обављања пословне
делатности.
Члан 42.
Цена за пружање комуналне услуге управљања отпадом, обрачунава
се и наплаћује месечно.
Корисници услуга плаћање могу извршити на благајни вршиоца
комуналне делатности или њиховом овлашћеном лицу (инкансанту), путем поште
или банке.

Члан 43.
Категорије корисника, комуналне услуге одвожења комуналног отпада који
плаћају субвенционирану цену комуналне услуге су:
1. корисници новчане социјалне помоћи који су радно неспособни, а према
евиденцији Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија;
2. домаћинства која чине особе старије од 65 година, а живе саме и чија
укупна месечна примања не прелазе износ од 10.000,00 динара ,по члану
домаћинства;
3. предшколска установа, основне и средње школе.
За кориснике комуналне услуге из става1.тачка 1. овог члана, субвенција
износи 100% цене комуналне услуге.
За кориснике комуналне услуге из става1 .тачка 2. и 3. овог члана, субвенција
износи 75%, цене комуналне услуге.
Субвенционирани износ цене за кориснике из става1.тачка 1. и 2. овог члана,
неће се надокнађивати вршиоцу комуналне делатности, а субвенционисани износ
цене за кориснике из става 1. тачка 3. овог члана, надокнађује се вршиоцу
комуналне делатности из средстава буџета.
Члан 44.
Комунална услуга одвожења комуналног отпада, може се одјавити, под
условом да корисник услуга дуже од једног месеци неће користити стамбени
простор или ако привремено одјави обављање делатности.
Одјава вршиоцу комуналне делатности, из става 1. овог члана , врши се
писменим путем вршиоцу комуналне делатности, који ће исту контролисати, у
противном корисник услуга има обавезу плаћања цене комуналне услуге.
У случају престанка разлога из става 1. овог члана, корисник услуга дужан
је писмено обавестити вршиоца комуналне делатности.
Ако корисник услуга отуђи стамбени или пословни простор, или из неког
другог разлога престане трајно да га користи, дужан је да о томе писмено обавести
вршиоца комуналне делатности, без одлагања, а у противном има обавезу плаћања
цене комуналне услуге.
У случају смрти корисника услуге, лице које је оглашено за његовог
наследника има обавезу плаћања цене одвожења комуналног отпада.
Ако је више лица оглашено за наследнике, за корисника услуге и обвезника
плаћања одредиће се лице, које је наставило да живи у домаћинству из кога се
одвози комунални отпад.
У случају да је више наследника наставило да живи у домаћинству из кога
се одвози комунални отпад или нико од наследника не живи у њему, ова лица
дужна су, да писаним споразумом једног између себе одреде за корисника услуге и
да примерак споразума, овереног код суда или потписаног пред овлашћеним лицем
вршиоца комуналне делатности, доставе истом, а у противном, корисника услуге и
обвезника плаћања одредиће вршилац комуналне делатности.

У случају да се оставински поступак не оконча у року од шест месеци ,од
дана смрти корисника, за корисника услуге и обвезника плаћања одредиће се лице,
које је наставило да живи у домаћинству из кога се одвози комунални отпад.
У случају да је више лица наставило да живи у домаћинству из кога се
одвози комунални отпад, ова лица дужна су да писаним споразумом једног између
себе одреде за корисника услуге и да примерак споразума, овереног код суда или
потписаног пред овлашћеним лицем вршиоца комуналне делатности, доставе
истом, а у противном, корисника услуге и обвезника плаћања одредиће вршилац
комуналне делатности.
Члан 45.
У случају да корисник услуге, изда у закуп стамбени или пословни простор,
обавезан је да плаћа цену за одвожење комуналног отпада.
Обавезу плаћања комуналне услуге може преузети закупац, уколико
закупац или корисник услуге, доставе вршиоцу комуналне делатности, Уговор о
закупу и писану изјаву закупца, оверену код суда или потписану пред овлашћеним
лицем вршиоца комуналне делатности, да ће он за време трајања уговора о закупу
плаћати цену одвожења комуналног отпада.
Члан 46.
Средства за обављање комуналне делатности чишћења и прања
површина јавне намене, набавку посуда за одлагање сепарисаног отпада, металих
корпи за отпатке, као и средства за уређење и одржавање места за сакупљање и
одвожење посуда за отпад са површина јавне намене, обезбеђују се из средстава
буџета и других извора у складу са законом, а према утврђеном програму
одржавања чистоће на површинама јавне намене и то применом елемената за
образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним
делатностима.
Средства за обезбеђивање посуда за сакупљање отпада за потребе
домаћинства у породичним стамбеним зградама, обезбеђују се из наменских
средстава буџета.
Средства за обезбеђивање и опремање центра за сакупљање комуналног
отпада, који није могуће одложити у канте и контејнере за комунални отпад
(кабасти и други отпад), обезбеђују се из наменских средстава буџета општине.

VI НАДЗОР
Члан 47.
Надзор над применом ове одлуке , врши Општинска управа- Одељење за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке, обавља
Општинска управа- Одељење за инспекцијске послове путем комуналних
инспектора.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за
прекршај вршилац комуналне делатности ако:
1. у случају промене плана сакупљања и одвожења отпада, одмах не
обавести кориснике услуга о насталим променама и отпад не одвезе најкасније у
року од седам дана (члан7.став2),
2. не поступа у складу са чланом 16.ове Одлуке,
3. посуде са комуналним отпадом, не празни у складу са годишњим
програмом рада, а најмање једанпут недељно.(члан17.став 1.),
4. кабасти отпад, не одвози према годишњем програму а најмање два пута
годишње и не обавестити кориснике о томе (члан17.став3.),
5. не поступа у складу са чланом 28.став2. ове Одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 29.ове Одлуке,
7. не поступи у складу са чланом 33.став 1.ове Одлуке;
8. не поступи у складу са чланом 35.ове Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице вршиоца
комуналне делатности, новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 49.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за
прекршај правно лице ако:
1. поступа супротно одредби члана 8.став1.овеОдлуке,
2. комунални отпад одлаже супротно одредбама члана 9.ове Одлуке,
3. не поступи у скаду са чланом 10.став3.ове Одлуке,
4. поступа супротно забранама из члана 12.ове Одлуке,
5. не поступа у складу са чланом 13. ове Одлуке,
6. не поступа у складу са чланом 14. ове Одлуке,
7. не поступа у складу са чланом 15.став 1. ове Одлуке,
8. не поступа у складу са чланом 18. ове Одлуке,
9. ако поступа супротно забрани из члана 28.став 1. ове Одлуке,
10. ако не поступи у складу са чланом 30.став 3. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном
лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном
казном од 10.000,00 до250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице, новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о одржавању
чистоће и депонија на територији општине Инђија („Службени лист општине
Срема“, број 28/06)
Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Инђија“.
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