
На основу члана 78 став 9 Закона о управљању отпадом („Службени лист Црне Горе“, број 64/11),  
чл. 33 и 37 Статута Општине Беране („Службени лист Црне Горе – Општински прописи“, бр. 
21/04, 34/06, 6/11) и уз сагласност Министарства одрживог развоја и туризма, Скупштина 
Општине Беране, на сједници одржаној дана, 25. 06. 2015. године, донијела је 
                           

 
 

О д л у к у  
о измјенама и допунама Одлуке о начину привременог складиштења комуналног отпада и  

условима заштите животне средине и здравља људи  
 
 

Члан 1 
 

У Одлуци о начину привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне 
средине и здравља људи („Службени лист Црне Горе – Општински прописи“, број 12/15), члан 6, 
став 1 мијења се и гласи: ,,Мјерење комуналног отпада, до постављања ваге у “Зони 1” врши се на 
ваги постављеној на локацији Васове воде, КО Долац, на катастарским парцелама 2501, 2502, 
2539, 2547, 2548 и 2557 КО Долац, а удаљена је од локације Рујишке лазе 9.450 м.  
 
У члану 6, послије става 4 додаје се нови став 5, који гласи: 
 
,,Локација ваге и правац кретања возила са комуналним отпадом, од ваге до локације за 
привремено складиштење комуналног отпада и назад, дати су у Прилогу бр. 6 који је саставни дио 
ове одлуке“. 
 

Члан 2  
 

У Члану 14 ријечи: ,,а примјењиваће се од тренутка када се обезбиједе услови из Прилога  
бр.5 који је саставни дио ове одлуке“ се бришу. 
 

Члан 3 
 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном листу Црне Горе- Општински 
прописи“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
                                                                                     

Број:02-030-375      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 26. 06. 2015.г.                                                                          Горан Киковић 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 
 

Правни основ  
 
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану 78 став 9 Закона о управљању отпадом 
(„Службени лист Црне Горе“, број 64/11), којим је прописано да начин привременог складиштења 
комуналног отпада и услове заштите животне средине и здравља људи прописује јединица 
локалне самоуправе, уз сагласност надлежног Министарства. 
 
Разлози за доношење Одлуке  
 
Како се у посљедњих неколико мјесеци нијесу стекли услови за измјештање ваге за мјерење 
комуналног отпада са локације Васове воде, КО Долац, на локацију Рујишке лазе, јер је вага под 
судским спором, д.о.о. „Комунално“ Беране ће, обзиром да се ради о заштити јавног интереса и 
хитности, комунални отпад до окончања судског спора мјерити на локацији Васове воде. Када се 
стекну услови, вага ће бити инсталирана на локацију Рујишке лазе одређену Одлуком о начину 
привременог складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља 
људи. 
 
Комунални отпад ће се од ваге, након извршеног мјерења, без непотребног задржавања, одвозити 
до локације за привремено складиштење комуналног отпада на Рујишким лазама. Локација ваге и 
траса пута до локације за привремено складиштење комуналног отпада су дати у графичком 
приказу, који је саставни дио Прилога бр. 6. 
 
Одлука ће из разлога хитности, а у циљу остваривања јавног интереса, ступити на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Црне Горе – Општински прописи“. 
 
Предлажемо да одборници, из горе поменутих разлога, одлуку усвоје у оном облику као што стоји 
у тексту ове одлуке.  
  
                                                          
 


