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226. 
 

 
На основу члана 17. став 1. тачка 3, члана 20. став 1. тачка 2, члана 34. став 1. члана 42. и 

члана 43. став 5. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 
14/2016), и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, 
бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 17.09.2018. 
године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ  ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ  ИНЕРТНОГ ОТПАДА 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се локација за одлагање инертног отпада на територији општине Пландиште, 
утврђују услови за уређење локације, начин и услови коришћења локације. 

 
Члан 2. 

 
Овом Одлуком одређују се локације за одлагање инертног отпада на територији општине 

Пландиште: 
1. За насељено место Пландиште одређује се катастарска парцела број 1906 КО Пландиште 
за одлагање инертног отпада. 
2. За насељено место Хајдучица и Стари Лец одређује се катастарска парцела број 1231  КО 
Стари Лец  за одлагање инертног отпада. 
3. За насељено место Барице одређује се катастарска парцела број 689 и 691 КО Барице за 
одлагање инертног отпада. 
4. За насељено место Јерменовци одређује се катастарска парцела број 5 и 6 КО 
Јерменовци за одлагање инертног отпада. 
5. За насељено место Велики Гај одређује се катастарска парцела број 1475 КО Велики Гај 
за одлагање инертног отпада. 
6. За насељено место Купиник и Банатски Соколац одређује се катастарска парцела број 
1323  КО Купиник за одлагање инертног отпада. 
7. За насељено место Милетићево одређује се катастарска парцела број 802 КО Mилетићево 
за одлагање инертног отпада. 
8. За насељено место Дужине одређује се катастарска парцела број 380 КО Дужине за 
одлагање инертног отпада. 

  
 Локације  из става 1. овог члана уређује и одржава ЈП  „Полет“  Пландиште  (у даљем тексту 

„Јавно предузеће“), у складу са законом и другим прописима. 
 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 
 
 Под инертним отпадом, у смислу закона и ове Одлуке, подразумева се отпад који потиче од 

грађевинске индустрије и отпад од рушења објеката (цигла, блокови, цреп, бетон, малтер, земља, песак, 
шљунак, глина, иловача, камен и сл), који није опасан отпад и који се може користити за поновну употребу 
производа за исту или другу намену, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог 
или другог производа, као секундарна сировина. 
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Члан 4. 

 
Инертни отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући 

начин како би се спречило  расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или 
истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине. 

 
Члан 5. 

 
У случају расипања или испадања инертног отпада приликом транспорта лице које 

транспортује инертни отпад је одговорно за његово уклањање и чишћење површине која се заспе. 
 

Члан 6. 
 

 Јавно предузеће  је дужно да уреди и видно обележи простор на коме ће се одлагати инертни отпад, 
постављањем табли које садрже податке о отпаду који се може одлагати. 

 
Члан 7. 

 
 Забрањено је одлагање инертног отпада који садржи агресивне компоненте, као што су 

азбест, олово, катран, боја, заштитни премази, лепила, пластика, електрични каблови и друга 
опрема која садржи токсине. 

 Власник отпада је дужан да на месту настанка отпада изврши одвајање рециклабилног 
отпада, а нарочито отпада који припада посебним токовима отпада, у смислу Закона о управљању 
отпадом. 

      
            НАДЗОР  НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ 
 

Члан 8. 
 

Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке вршиће Општинска управа Општине 
Пландиште  преко инспекције за заштиту животне средине и комуналне инспекције. 

 
            КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно лице које транспортује инертни 
отпад ако исти одложи супротно члану 2. Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000,00 динара. 

Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се предузетник који транспортује инертни 
отпад ако исти одложи супротно члану 2. Одлуке. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко лице које транспортује инертни 
отпад ако исти одложи супротно члану 2. Одлуке. 

 
Члан  10. 

 
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно лице које транспортује инертни 

отпад ако не поступи у складу са чланом 4. и чланом 7. Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 10.000,00  динара. 
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Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се предузетник који транспортује инертни 

отпад ако не поступи у складу са чланом 4. и чланом 7. Одлуке. 
Новчаном казном од 5.000,00 дианара казниће се физичко лице које транспортује инертни 

отпад ако не поступи у складу са чланом 4. и чланом 7. Одлуке. 
 

Члан  11. 
 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се Јавно предузеће ако не поступи у 
складу са чланом .6  Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу 
новчаном казном од 10.000,00  динара. 

 
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

 Овом Одлуком престаје да важи Одлука о одређивању локације за одлагање инертног 
отпада („Службени лист општине Пландиште“, број 10/2010). 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Пландиште“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 501-25/2018-I 

Дана: 17.09.2018. године 
П л а н д и ш т е       

 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                          Ендре Сабо, маст. инж. менаџм., с.р. 


