
На основу члана 78 став 3 Закона о управљању отпадом („Сл. Лист Црне Горе“ бр. 64/11), члана 45 
став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Сл. Лист РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и 
„Сл.лист ЦГ“ бр. 88/09, 03/10, 38/12 и 10/14), чл. 33 и 37 Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ – 
општински прописи“ бр. 21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 06/11), Скупштина 
општине Беране, на сједници одржаној дана  12. Новембра 2014. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одређивању локације за привремено складиштење 

комуналног отпада за општину Беране 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређује се локација „Рујишке лазе“, на дијелу катастарске парцеле бр. 14/28/1, 
површине 7.000 м2  по култури шума 6. Класе, уписане у посједовном листу бр. 26 КО Рујишта, 
општина Беране, као својина  Црне Горе, за привремено складиштење комуналног отпада са 
територије општине Беране. 
 

Члан 2. 
 

Локација одређена за привремено складиштење комуналног отпада из члана 1. ове Одлуке даје 
се на управљање и одржавање ДОО „Комунално“ Беране, које ће исту уредити у складу са  чланом 
78 тачка 4 Закона о управљању отпадом. 
 

Члан 3. 
 

Секретаријат за стамбено-комуналне послове и саобраћај општине Беране сходно члану 78 став 9 
Закона о управљању отпадом прописаће начин привременог складиштења отпада и услове 
заштите животне средине и здравља људи и доставити надлежном министарству на сагласност. 
 

Члан 4. 
 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о одређивању локације за привремено складиштење 
комуналног отпада бр. 02-030-112 од 03.04.2014. године. („Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 
12/14) 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл.лист ЦГ – општински 
прописи“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 

 
Број:02-030-536                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 13. 11. 2014. године                                                                                        Горан Киковић 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
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 и чл. 33 и 37 Статута општине Беране 
прописано је да Скупштина доноси  прописе и друге опште акте.   
 
Разлози за доношење Одлуке 
 
Општина Беране је на предлог МЗ Бубање да се у мјесту званом „Рујишке лазе“ одреди 
привремена депонија за складиштење комуналног отпада, затражила од Владе Црне Горе за 
предметну локацију сагласност јер је ова непокретност својина Државе Црне Горе. Влада Црне 
Горе је на 85. сједници одржаној 16. октобра 2014. године донијела Одлуку о давању на 
привремено коришћење  непокретности у својини Црне Горе,  Општини Беране, без накнаде, за 
период до 31.12.2016. године, ради остваривања јавног интереса-рјешавања питања привременог  
складиштења  отпада. Имајући у виду потребу уређења те локације извођењем различитих 
грађевинских радова, који захтијевају одеђени временски период,  потреба за хитношћу 
доношења ове Одлуке је евидентна.  
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, у року предвиђеном Законом. 
 
Из напријед изложених разлога предлажемо да Скупштина донесе Одлуку као у тексту Предлога. 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 


