
 
Обавештење  

о припреми нацрта Нацрта одлуке о радном времену угоститељских, 
занатских и трговинских објеката на територији општине Бабушница 

 
Сагласно члану 111. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 

Бабушница“ број 4/2019) дана 23.11.2022.године, на званичној интернет страници 
општине Бабушница објављујемо обавештење о припреми Нацрта одлуке о управљању 
отпадом на територији општине Бабушница. 

Утоку израде нацрта ове одлуке, могу се доставити предлози и сугестије од стране 
заинтересоване јавности.  

Правни основ за доношење ове Одлуке: 
 чланом 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 

88/2011, 46/2014 – Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), дефинисано је да јединица 
локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних 
делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет 
комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатност. 

 чланом 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 
88/2011, 46/2014 – Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), дефинисано је да Скупштина 
јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне 
делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности 
и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене 
комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге 
и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су 
контролори овлашћени да предузимају.  

 чланом 20. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 
и 14/16 и 95/2018) дефинисано је да јединица локалне самоуправе: уређује, 
обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и 
неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом, уређује поступак 
наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним 
отпадом, у складу са законом, врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у 
складу са овим законом, својим актом одређује органе и службе надлежне за 
обављање послова управљања комуналним, односно инертним и неопасним 
отпадом на својој територији 

 чланом 43. став 4. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 
36/09, 88/10 и 14/16 и 95/2018), дефинисано је да Јединица локалне самоуправе, у 
складу са локалним планом, уређује и организује: селекцију и одвојено сакупљање 
отпада, укључујући и учесталост сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, 
пластика и стакло); обезбеђује одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на 
други начин; обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства који 
није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и 
други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства. 
 

С тим у складу, овом Одлуком уређују се услови обављања комуналне делатности 
управљања комуналним отпадом на територији општине Бабушница, права и обавезе 
вршиоца комуналне услуге и корисника комуналне услуге, обим и квалитет комуналне 



услуге, финансирање, начин вршења надзора над обављањем делатности управљања 
комуналним отпадом и друга питања која су од значаја за обављање делатности. 

Ова одлука дефинише да Управљање комуналним отпадом представља одлагање 
отпада на месту настајања уз претходно раздвајање од стране корисника услуга из 
стамбених, пословних и других објеката путем одговарајућих две посуда, утовар и 
транспорт одложеног комуналног отпада до објекта намењеног за складиштење и  
третман отпада, укључујући механичко-биолошки третман односно компостирање 
отпада, као и безбедно одлагање претходно неискоришћеног остатка на санитарну 
депонију Пирот, и уклањање дивљих депонија на територији општине Бабушница. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 18. до 25. Одлуке о 

одржавању чистоће и комуналном уређењу на територији општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Баушница“, број 5/98 и 4/2011). 

 
 
 

Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, 
                                                имовинске и инспекцијске послове 


