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Члан 4.
Циљеви утврђени у члану 3. овог Споразума од тачке 1. до 5. имају предност
над депоновањем уколико је то са техничког и економског аспекта изводљиво.
Економска исплативост постоји ако постоји тржиште за добијене материјале или
енергију, или ако се такво тржиште може створити и ако трошкови рециклирања
нису већи од трошкова депоновања истог отпада.
Давање предности рециклирању отпада не важи уколико депоновање отпада
представља оправданију варијанту у еколошком смислу.
Члан 5.
Финансирање реализације циљева и Одлука предвиђене овим Споразумом
(активности на територији општина учесника, као и активности око регионалне
депоније) регулисаће се посебним Уговором између учесника Споразума.
Члан 6.
Учесници су сагласни да ће у циљу реализације члана 3. овог Споразума од
2007. године приступити оснивању заједничког предузећа на подручју општине
Инђија, које ће обављати нарочито следеће активности и делатности:
1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног
отапада, сортираног на самом месту настајања,
4. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног
отапада, сортираног на месту одлагања,
5. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште
секундарних сировина,
6. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и
инфраструктуре,
7. Изградња постројења за компостирање, производњу енергије из отпадног
материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију и др.
Члан 7.
До оснивања заједничког предузећа активности везане за регионалну
депонију и припрему документације за изградњу исте спровешће општина Инђија.
Члан 8.
У циљу координације међусобне сарадње у управљању чврстим комуналним
опадом, а нарочито адекватне припреме пројекта оснивања заједничке регионалне
депоније и заједничког предузећа, учесници ће формирати Међуопштинску радну
групу (у даљем тексту Радна група).
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Члан 9.
(1)Радна група се састоји од представника учесника. Сваки учесник ће одредити
једног представника. Учесници са бројем становника од преко 50.000 могу
одредити још једног представника (2 представника + 1 заменик).
Представнике именује председник Општине у року од 15 дана од дана ступања
на снагу овог Споразума
(2)Радна група из својих редова бира председника и два заменика председника.
Члан 10.
(1)Радна група обавља нарочито следеће послове:
- доноси нацрт Одлука Скупштина везаних за оснивање заједничког
Предузећа;
- предлаже Статут и остале опште акте, који треба да јединствено важе
на целој територији учесника;
- доноси програм рада којим ће утврдити циљеве, динамику, задатке и
начин рада Радне групе и обавезе локалне самоуправе у погледу
финансирања рада Радне групе;
- утврђује предлог Одлуке о изради регионалног плана управљања
комуналним отпадом;
- доноси предлог допуне и измене овог Споразума,
- даје неопходне смернице учесницима ради остваривања циљева
сарадње предвиђених овим споразумом;
- предлаже првог директора заједничког Предузећа;
- предлаже структуру и састав органа заједничког Предузећа;
- утврђује иницијални пословни план заједничког Предузећа, а посебно
пословни програм, план имовинских средстава и систематизацију радних
места;
- припрема и друге акте, односно документе за реализацију предмета
овог Споразума.
(2)На седницама Радне групе могу учествовати и директори постојећих
јавних комуналних предузећа без права гласа. Они имају право да изнесу
свој став о темама дневног реда, а на то су и обавезни ако се то од њих
захтева. Они су иначе и без посебног захтева обавезни да информишу
Радну групу о свим важним питањима која се тичу предмета овог
Споразума.
(3)Радна група доноси свој Пословник о раду којим ће ближе регулисти пре
свега поступак, рок за повезивање чланова, начин сазивања седница и
сл.
Члан 11.
Овај Споразум сачињен је у оноликом броју примерака потребних да сваки
учесник добије по два примерка. За измене овог Споразума потребна је сагласност
свих учесника. Све измене ће бити важеће само ако су сачињене у писаној форми.
Члан 12.
Сва питања која се појаве у току реализације овог Споразума, а нису њиме
обухваћена, или су обухваћена а захтевају промену, регулисаће се посебним
Анексом уз овај Споразум.
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