
На основу члана 78 став 9 Закона о управљању отпадом („Сл.лист Црне Горе“ бр.64/11),  
чл.  33 и 37 Статута Општине Беране („Сл.лист Црне Горе – Општински прописи“, 21/04, 
34/06, 6/11) и уз сагласност Министарства одрживог развоја и туризма бр. 10-16/7 од 
25.03.2015, Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној дана 31. 03. и 01. 04. 2015. 
године, донијела је 
                           

 
О Д Л У К У 

о  начину привременог складиштења комуналног отпада и  
условима заштите животне средине и здравља људи  

 
 

Члан 1 
Овом одлуком прописује се начин организовања простора, чуварске службе, пријема 
возила и вођење евиденције о количинама комуналног отпада и дефинишу се потребни 
инфраструктурни садржаји и мјере заштите животне средине и здравља људи за 
привремено складиштење комуналног отпада, на локацији „Рујишке лазе“, која обухвата 
дио катастарске парцеле блок 14, број 28, подброј 1, КО Рујишта, у површини од 7000 м2 
уписане у  Посједовном листу – број 26, у складу са Одлуком о одређивању локације за 
привремено складиштење комуналног отпада за општину Беране.  
   

Члан 2 
Простор за привремено складиштење комуналног отпада подијељен је у четири зоне према 
графичком Прилогу број 1, који је саставни дио ове одлуке. 

 
„Зона 1“ је пријемно-отпремна зона и обухвата капију, портирницу – чуварску кућицу, 
паркинг простор и простор за вагу. 

 
„Зона 2“ је зона за привремено складиштење комуналног отпада. 
 
„Зона 3“ је зона  инертног отпада који се користи за прекривање привремено 
складиштеног комуналног отпада у „Зони 2“. 

 
„Зона 4“ је зона заштитног зеленог појаса, која има улогу да, спријечи разношење честица 
прашине и непријатних мириса у ширу околину, смањи негативне визуелне утицаје и  
друге утицаје на животну средину и здравље људи.  

 
Распоред зона, из ст. 2, 3, 4 и 5 овог члана, на терену одговора графичком прилогу из става 
1 овог члана.   
 

Члан 3 
Привремено складиште комуналног отпада: 

1. ограђено је оградом минималне висине 1,6 м са сваке стране са које не постоји 
природна препрека за прилаз привременом складишту, како би се спријечило 
присуство неовлашћених лица, домаћих и дивљих животиња и неконтролисано 
одлагање комуналног отпада, 
2.  има приступни пут најмање ширине 4м, 
3.  обезбијеђене минималне потребне количине технолошке воде за гашење пожара, 
4.  има најмање један противпожарни апарат, ТИП: С~6, за гашење пожара,  
5. има организовану чуварску службу, службу за пријем комуналног отпада и службу 
за   одржавање привременог складишта. 
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Члан 4 
На портирници привременог складишта комуналног отпада на видном мјесту је истакнута 
табла, од тврдог материјала, са сљедећим подацима: 

1. назив привременог складишта комуналног отпада, 
2. радно вријеме привременог складишта комуналног отпада и 
3. назив фирме која управља привременим складиштем комуналног отпада. 

 
 

1. Начин привременог складиштења комуналног отпада 
 

Члан 5 
Служба за пријем комуналног отпада обавезна је да: 

1. уредно води евиденцију примљеног комуналног отпада; 
2. упућује возача возила са отпадом (у даљем тексту: „возач“) на истовар у „Зону 2“ 

на којој се врши привремено складиштење комуналног отпада; 
3. прати  истовар комуналног отпада, врши визуелни преглед отпада и утврђује 

евентуално присуство недозвољених фракција; 
4. у случају присуства недозвољених фракција из тач. 3 овога става не дозвољава 

истовар и привремено складиштење тог отпада; 
5. омогућава надлежном инспектору надзор над: 

- испуњеношћу услова из чл. 2, 3 и 4 ове одлуке;  
- начином на који се врши привремено складиштење комуналног отпада; 
- документацијом о пријему отпада и  
- поштовањем услова заштите животне средине и здравља људи приликом 

привременог складиштења комуналног отпада; 
6. у случају пожара хитно обавијести Службу заштите и спасавања општине Беране; 
7. гаси и спрјечава ширење пожара, користећи средства која су прописана чланом 3 

став 1 тач. 3 и 4; и  
8. врши и друге послове у складу са законом и актима Скупштине Општине Беране. 

 
Члан 6 

Мјерење комуналног отпада врши се на ваги у „Зони 1“. 
 
Резултати мјерења из става 1 овог члана садржани су у мјерном листу који је 
електронским путем одштампан у два примјерка након сваког извршеног мјерења. 
 
Евиденција из члана 5 став 1 тачка 1  врши се попуњавањем Обрасца за евиденцију 
комуналног отпада који се привремено складишти, а дат је у  Прилогу број 2, који је 
саставни дио ове Одлуке (у даљем тексту „образац“). 
 
Попуњавање обрасца врши се у „Зони 1“ након мјерења возила са допремљеним 
комуналним отпадом (бруто маса), и након истовара комуналног отпада у Зони 2. 

 
Члан 7 

Привремено складиштење инертног отпада врши се у „Зони 3“ у складу са поступцима 
прописаним за комунални отпад из чл. 5 и 6 ове Одлуке. 
 
Евиденција о примљеном инертном отпаду врши се попуњавањем Обрасца за евиденцију 
инертног отпада који се привремено складишти а дат је у Прилогу број 3 који је саставни 
дио ове одлуке. 
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Члан 8 
Овлашћено лице које управља вагом (у даљем тексту: „овлашћено лице“) и возач 
попуњавају своје примјерке обрасца и међусобно потписом овјеравају тачност уписаних 
података.  
 

Саставни дио обрасца из става 1 овог члана  је и мјерни лист из члана 6 став 2 ове одлуке.   
 

Члан 9                                                    
Возач је обавезан да: 

1. заједно са лицем за пријем попуњава и потписује образац, 
2. поступа по налогу лица задуженог за пријем,  
3. кретање возила од ваге до и у „Зони 2“ и назад обавља се без беспотребног 

задржавања,  
4. омогућава надлежном инспектору надзор над теретом и пратећом документацијом.  

 
 

Члан 10 
Возач предаје предузећу „Комунално“ д.о.о. Беране (у даљем тексту: „Комунално 
предузеће“) попуњени образац из члана 9 став 1 тачка 1 ове одлуке једном седмично. 
 
На основу обрасца из става 1 овог члана, Комунално предузеће припрема извјештај о 
привремено ускладиштеном отпаду једном мјесечно и предаје га надлежном секретаријату 
за послове управљања комуналним отпадом до 5-ог у мјесецу за претходни мјесец.  

 
Овлашћено лице чува примјерке попуњених образаца и мјерних листова из члана 6 став 2 
ове одлуке на период од 18 мјесеци.   

 
Комунално предузеће чува примјерке попуњених образаца и мјерних листова из члана 6 
став 2 ове одлуке на период од три године. 
 
                                       2. Мјере заштите животне средине и здравља људи 
 

Члан 11 
Служба за одржавање привременог складишта комуналног отпада обавезна је да предузме 
мјере заштите животне средине, на начин што ће обезбиједити :      

1. разастирање комуналног отпада у „Зони 2“ у слојевима дебљине од 0,2 м до  
      0,4 м, 
2. прекривање разасутог комуналног отпада са слојем инертног отпада из „Зоне 3“ 

дебљине од 0,2 м до 0,3 м, 
3. одржавање заштитног зеленог појаса,  
4. спровођење мјера заштите од пожара, 
5. дератизацију привременог складишта у зони зеленог појаса најмање једном 

годишње. 
 
Прекривање разасутог комуналног отпада са инертним отпадом врши се најмање једном 
мјесечно. 
 
Служба за одржавање привременог складишта комуналног отпада води евиденцију о 
извршеном прекривању разасутог комуналног отпада попуњавањем обрасца из Прилога 
број 4, који је саставни дио ове одлуке.  
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Служба за одржавање привременог складишта комуналног отпада дужна је да омогући 
надлежном инспектору увид у евиденцију из става 3 овог члана. 
 
 

Члан 12  
Служба за одржавање привременог складишта комуналног отпада обавезна је да спроведе 
мјере заштите од пожара на начин што ће обезбиједити услове прописане чланом 3 тач. 3 и 
4 ове одлуке. 
 

Члан 13 
Услове које је неопходно испунити у циљу спровођења свих процедура предвиђених 
законом, за коришћење локације "Рујишке лазе" у сврху привременог складиштења 
комуналног отпада дати су у прилогу 5 који је саставни дио ове одлуке. 
 
 

Члан 14 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне 
Горе – Општински прописи“, а примјењиваће се од тренутка када се обезбиједе услови из 
Прилога број 5 који је саставни дио ове одлуке.   
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
                                                                                     

Број:02-030-158      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
Беране, 02. 04. 2015.г.                                                                          Горан Киковић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 78 став 9 Закона о управљању 
отпадом („Сл.лист Црне Горе“ бр.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. 
 
У члану 1 прописују се начини организовања простора, чуварске службе, пријема возила и 
вођење евиденције о количинама привремено складиштеног комуналног отпада и 
потребни инфраструктурни садржаји и мјере заштите животне средине и здравља људи, за 
привремено складиштење комуналног отпада на локацији „Рујишке лазе“, Беране.  
 
У члану 2 дате су зоне које су на простору за привремено складиштење комуналног 
отпада, а у члановима 3 и 4 дат је садржај привременог складишта комуналног отпада.  
 

У чл. 5, 6, 7, 8, 9 и 10  утврђене су: обавезе службе за пријем комуналног отпада, мјерење 
комуналног отпада, евиденција о примљеном комуналном и инертном отпаду, 
попуњавање мјерног листа, обавезе возача, припрема Извјештаја о привремено 
складиштеном комуналном отпаду. 

  
У чл. 11 и 12 прописане су мјере заштите животне средине и здравља људи којим је 
служба за одржавање привременог складишта комуналног отпада обавезна да предузме 
мјере заштите животне средине. Такође, служба за одржавање привременог складишта 
комуналног отпада обавезна је да спроведе мјере заштите од пожара на начин што ће 
обезбиједити исправност и правилно коришћење уређаја и опреме и противпожарних 
апарата. 
 
У члану 13 и 14 наведено је да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Црне Горе – Општински прописи“, а примјењиваће се од тренутка 
када се обезбиједе услови из Прилога број 5 који је саставни дио ове одлуке.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


