
 

Службени лист општине Неготин бр.6/2013 

 

 

На основу члана 3. став 1. тачка 11. Закона о комуналним делатностима 
(,,Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана  20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр.129/2007) и члана 42. Статута општине 
Неготин ( ,,Службени лист општине Неготин“, бр. 22/2008), Скупштина општине Неготин, 
на седници одржаној 25.02.2013.године,  д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАВАЊУ  ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одржавању чистоће (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 12/2011)  
у члану 3. после става 3,  додају се нови ставови 4., 5., 6. и 7. који гласе: 

,,Поверник комуналне делатности ће обрачун и наплату комуналних услуга од 
физичких лица за сакупљање и одвожење отпада вршити по ценовнику за коришћење 
врећа од стране физичких лица док корисник услуге поверенику не пријави број 
чланова домаћинства. 

Повереник комуналне делатности ослободиће плаћања физичко лице из 
претходног става уколико поднесе потврду надлежног органа да на одређеној адреси 
нема лица са пријављеним пребивалиштем или боравиштем и да изјаву, по правилима 
управног поступка, пред овлашћеним лицем повереника комуналне делатности да на 
предметној адреси нема лица која трајно бораве или да има лица која бораве 
повремено до 15 дана годишње. Уколико на предметној адреси има лица која бораве 
повремено дуже од 15 дана годишње, физичко лице ће плаћати за комуналне услуге у 
висини од 20% од цене која буде утврђена ценовником из претходног става. 

Повереник комуналне делатности ће обрачун и наплату комуналних услуга од 
предузетника или правног лица, као корисника услуга вршити по ценовнику за 
коришћење врећа од стране предузетника или правног лица, у зависности од 
делатности коју обавља, док корисник услуге не закључи уговор са повереником 
комуналне делатности сагласно ставу 3. тачка 2. овог члана. 

Комуналним условима повереника комуналне делатности као општим условима 
пословања повереника може бити предвиђено да је уговорни однос за коришћење 
комуналне услуге са повереником настао, укључујући и обавезу плаћања цене 
започињањем коришћења комуналне услуге односно почетком пружања комуналне 
услуге и онда када се она користи супротно прописима.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Неготин". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 
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