
 На основу члана 78 став 3 Закона о управљању отпадом (’’Сл. лист ЦГ’’ 
бр. 64/11), члана 45 stav 1 tačka 2 Закона о локалној самоуправи (’’Сл. 
лист РЦГ’’ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’ бр. 88/09, 3/10 и 
38/12) и члана 33  и 37 Статута општине Беране (’’Сл. лист РЦГ’’-оп бр. 
21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’–оп бр. 6/11), Скупштина општине Беране, 
на сједници одржаној 03. 04. 2014. године, донијела је 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одређивању локације за привемено складиштење комуналног 

отпада 
 
 

Члан 1 
 
Овом Одлуком одређује се локација на којој ће се привремено 
складиштити отпад сакупљен са територије општине Беране. 
 
      Члан 2 
 
За локацију за привремено складиштење комуналног отпада, који је 
сакупљен са територије општине Беране, одређује се локација 
’’Шемовац’’ која обухвата дио катастарске парцеле бр. блок 255/5/1, КО 
Полица, у површини од 5631 м2 уписане у посједовни лист-извод бр. 2033 
на име Црна Гора.  
 

Члан 3 
 

Начин привременог складиштења комуналног отпада и услови заштите 
животне средине и здравља људи прописаће се посебном Одлуком. 
 
 

Члан 4 
 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ’’Сл. 
лист ЦГ- општински прописи’’. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
Број: 02-030-112              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 03.04.2014. г.            Горан Киковић 
 

 
 
 
 
 



О Б Р А З Л О Ж Е ЊЕ 
 
Правни основ 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 78 став 
3 Закона о управљању отпадом, којим је прописано да локацију за 
привремено складиштење комуналног отпада одређује скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Чланом 45 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи прописано 
је да Скупштина доноси прописе и друге опште акте. 

Чланом 33 Статута општине Беране прописано је да Скупштина 
доноси прописе и друге опште акте, а чланом 37 да Скупштина у вршењу 
послова из свог дјелокруга доноси одлуке.  
 
Разлози за доношење Одлуке 
 

Пресудом Управног суда Црне Горе У.бр.2014/13 поништена је 
Одлука Скупштине општине Беране о одређивању локације за 
привремено складиштење комуналног отпада бр. 02-030-164 од 
9.07.2013. године. Скупштина општине Беране у периоду од доношења 
Пресуде Управног суда 14.01.2014. године, до данас није донијела 
Одлуку о одређивању локације за привремено складиштење комуналног 
отпада.  

Како се ради о предлогу одлуке којим се регулишу питања и односи 
за чије уређивање постоји неодложна потреба, односно одлагање 
комуналног отпада, то би недоношење одлуке могло да проузрокује 
штетне последице по здравље грађана и заштиту животне средине, а 
што је поред пресуде Управног суда, недоношењa одлуке Скупштине о 
локацији за привремено складиштење комуналног отпада након пресуде 
Управног суда, још један додатни разлог да се одлука донесе по хитном 
поступку. 

Неодлагање комуналног отпада проузроковало je нагомилавање 
огромних количина отпада на свим јавним површинама у градским и 
приградским насељима, и тиме доведено у питање како здравље 
грађана, тако и заштита животне средине.  

Предлагач одлуке, из наведених разлога, сматра да би се 
доношењем ове одлуке до трајног рјешења овог проблема, привремено 
ријешило депоновање и складиштење комуналног отпада на територији 
општине Беране, a најдуже годину дана од дана пријема отпада.  

Са изложених разлога предлажемо да Скупштина донесе одлуку 
као у тексту Предога. 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ 


