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ОБАВЕШТЕЊE
Обавештавају се корисници услуге одношења комуналног отпада да празнимо отпад из типских канти
које су подељене од стране ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ као и из других типских канти. Такође, односимо
комунални отпад који је спремљен и одложен поред канте у завезаном џаку, као и увезане снопове грања у
величини од 50 cm. Моле се грађани да смеће не одлажу у малим пластичним кесама, разним шерпама,
посудама од фарбе, картонским кутијама, папирним џаковима и слично, као и да свој отпад одложе на
месту које је доступно возилу ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица, пре доласка возила.

У ПРОТИВНОМ, ТАКО ОДЛОЖЕН КОМУНАЛНИ ОТПАД НЕЋЕМО ОДНЕТИ.
Радници ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ ће однети сав отпад који је спремљен на горе наведен начин и који
по градској одлуци спада у комунални отпад изузев шута, земље, металних предмета, отпада животињског
порекла и кабастог отпада. За кабасти отпад ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица организује пролећне и
јесење акције чишћења града. Такође, физичка лица сав свој неопасан отпад до 500 kg могу сопственим
превозом БЕСПЛАТНО донети на Градску депонију „ Александровачка бара“ , ул. Антуна Бранка Шимића
б.б. у СУБОТИЦИ сваким даном у периоду од 06 до 20 часова.
Хвала на разумевању!
ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Суботица

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy csak a Köztisztasági és Parkosító KKV által kiosztott szabványos hulladékgyűjtő
tartályokból ürítjük ki a háztartási hulladékot. Emellett elszállítjuk a tartályok mellé helyezett, bekötött
szemeteszsákokat és az 50 cm hosszú, kévébe kötött gallyakat.
Kérjük a polgárokat, hogy a szemetet ne tárolják műanyagzacskókban, különböző fém és műanyag
edényekben, papír zsákokban, valamint hogy a hulladékot a Köztisztasági és Parkosító KKV járműveinek
érkezése előtt tegyék ki olyan helyre ahol a szemétszállító jármű közlekedhet.

ELLENKEZŐ ESETBEN A HÁZTARTÁSI HULLADÉKOT NEM FOGJUK ELSZÁLLÍTANI.
A Köztisztasági és Parkosító KKV dolgozói minden hulladékot elszállítanak, ami a fentiek szerint van
kikészítve, s ami a községi döntés alapján háztartási hulladéknak számít! Nem szállítjuk el a veszélyesnek minősített
hulladékot, építési törmeléket, földet, fémtárgyakat, állati eredetű hulladékot. A lomtalanításra szánt tárgyak
begyűjtésére és szállítására a Köztisztasági és Parkosító KKV tavaszi és őszi nagytakarítási akciót szervez a városban
és a városhoz tartozó helyi közösségekben. Ezenkívül, a lakosság- magánszeméjek- rendelkezésére áll a szabadkai
szeméttelep, A. B. Simića b.b, ahol minden nap 6- 20 óra között utánfutójával 500 kg sújig INGYENESEN tárolhat
nem veszélyes hulladékot.
Megértésüket köszönjük!
Köztisztasági és Parkosító KKV Szabadka

OBAVIJEST
Obavještavaju se korisnici usluge odnošenja komunalnog otpada da praznimo otpad iz tipskih kanti koje su
podeljene od strane JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica kao i iz drugih tipskih kanti. Također, odnosimo komunalni
otpad koji je spremljen i odložen pored kante u zavezanom džaku, kao i uvezane snopove granja u veličini od 50
cm. Mole se građani da smeće ne odlažu u malim plastičnim vrećama, raznim zdjelama, posudama od boje,
kartonskim kutijama, papirnim vrećama i slično, kao i da svoj otpad odlože na mjestu koje je dostupno vozilu
JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica, prije dolaska vozila.

U PROTIVNOM, TAKO ODLOŽEN KOMUNALNI OTPAD NEĆEMO ODNIJETI.
Djelatnici JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica odnijet će sav otpad koji je spremljen na gore naveden način i
koji po gradskoj odluci spada u komunalni otpad osim šuta, zemlje, metalnih predmeta, otpada životinjskog porijekla i
kabastog otpada. Za kabasti otpad JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica organizira proljetne i jesenske akcije čišćenja
grada. Također, fizička lica sav svoj neopasan otpad do 500 kg mogu sopstvenim prijevozom BESPLATNO donijeti
na Gradsku deponiju „ Aleksandrovačka bara“ , ul. Antuna Branka Šimića b.b. u Subotici, svakim danom od 06 do 20
sati.
Hvala na razumijevanju!
JKP „ Čistoća i zelenilo“ Subotica

