
ПРИЛОГ 5 
 
 
Услови које је неопходно испунити у циљу спровођења свих процедура предвиђених 
законом, за коришћење локације "Рујишке лазе" у Општини Беране у сврху 
привременог складиштења комуналног отпада: 
 

- Стварање претпоставки, кроз доношење Одлуке о постављању односно грађењу 
објекта од општег интереса од стране Скупштине општине Беране (члан 117 
став 3 Закона о уређењу простора и изградњи објеката („Службени лист Црне 
Горе", број 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11 и 35/13)); 

- С обзиром да се локација „Рујишке лазе“ налази у оквиру Просторног плана 
посебне намјене Блеласица - Комови потребно је да Општина Беране, у складу 
са чланом 9 Закона о заштити природе, поднесе захтјев за издавање акта о 
условима заштите природе за постављање односно грађење привременог 
складишта комуналног отпада на локацији „Рујишке лазе“, органу управе 
надлежном за послове заштите животне средине (Агенцији за заштиту животне 
средине);  

- Уколико се у поступку издавања услова заштите природе из члана 9 Закона о 
заштити природе утврди да постоји вјероватноћа да постављање односно 
грађење привременог складишта комуналног отпада на локацији „Рујишке лазе“ 
може имати значајан утицај на очување и цјеловитост еколошке мреже и 
еколошки значајних локалитета, Агенција за заштиту животне средине ће 
обавјестити Општину Беране о обавези спровођења поступка оцјене 
прихватљивости, сходно члану 12 Закона о заштити природе;  

- Општина Беране треба да обезбиједи техничку документацију за привремено 
складиштење комуналног отпада на локацији „Рујишке лазе“; Техничком 
документацијом обухвата се и начин обезбјеђивања потребних количина воде и 
адекватно напајање електричном енергијом;  

- На основу Одлуке о постављању односно грађењу објекта од општег интереса 
од стране Скупштине општине Беране и техничке документације, надлежни 
орган локалне управе у Општини Беране издаје одобрење за постављање 
односно грађење објекта за привремено складиштење комуналног отпада на 
локацији „Рујишке лазе“;  

- Сходно издатом одобрењу потребно је поставити односно градити објекат за 
привремено складиштење комуналног отпада на локацији „Рујишке лазе“  (члан 
78 став 4 Закона о управљању отпадом);   

- Уз обавезу испуњења претходно наведених услова, Скупштина општине Беране 
доноси Одлуку о начину привременог складиштења комуналног отпада и 
условима заштите животне средине и здравља људи, уз претходно прибављену 
сагласност Министарства одрживог развоја и туризма (члан 78 став 9 Закона о 
управљању отпадом).  

 


