
 
На основу члана 45 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист 
РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06, „Сл.лист ЦГ“ бр. 88/09, 03/10, 73/10 и 
38/12 и 10/14), члана 4 став 2 Закона о комуналним дјелатностима („Сл. лист 
РЦГ“ бр. 12/95) и члана 33 Статута општине Беране („Сл.лист-општински 
прописи“ бр. 21/04, 34/06  и  „Сл..лист ЦГ-општински прописи“ бр. 6/11),  
Скупштина општине Беране на сједници одржаној 29. 12. 2014. године,  
доноси 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о стављању ван снаге Одлуке о приступању систему заједничког 

регионалног управљања чврстим комуналним отпадом 
 
 

Члан 1 
 

Ставља  се  ван снаге Одлука о приступању систему заједничког регионалног 
управљања чврстим комуналним отпадом ("Службени  лист ЦГ – општински 
прописи", број  25/07) 
 

Члан 2 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном 
листу ЦГ – општински прописи". 
 
 
 
Број:02-030-653 
Беране, 30.12.2014.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ  
 
 
 

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                        
              Горан Киковић 

 
 



 
О  Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама: 
     -   Члана 4 став 2  Закона о комуналним дјелатностима  којим  је  
           прописано  да  обављање комуналних дјелатности уређује и обезбеђује   
          јединица локалне самоуправе, у складу са законом. 

- Члана 45 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи и члана 33 Статута општине   
   Беране којима је прописано да Скупштина општине у вршењу послова из свог    
   дјелокруга доноси одлуке и друге акте. 

 
Разлози за доношење одлуке 
 
Важећом Одлуком је прописано да је општина Беране оснивач система заједничког 
регионалног управљања чврстим комуналним отпадом за општине  Беране, Рожаје, 
Андријевица и Плав, обзиром да је на њеној територији планирана  изградња регионалне 
санитарне депоније и рециклажног центра. 
 
Претходна стратешка и планска документа Црне Горе, која се односе на управљање 
отпадом, су препознавала регионални концепт, који се односио на систем заједничког 
управљања отпадом у четири општине сјевероистока: Андријевици, Плаву, Рожајама и 
Беранама. 
 
Како је Нацртом Државног плана управљања отпадом предвиђен нови регионални концепт 
у управљању отпадом, који подразумијева  да 11 општина Сјевера Црне Горе (Беране, 
Андријевица, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Мојковац, Петњица, Плав, Пљевља, Рожаје 
и Жабљак) заједно раде на успостављању таквог система, створила се потреба да се 
Одлука о приступању систему заједничког управљања чврстим комуналним отпадом за 
Беране, Рожаје, Андријевицу и Плав стави ван снаге. 
 
У циљу успостављања новог регионалног концепта у управљању отпадом, горе поменуте 
општине су потписале Меморандум о сарадњи, у ком су се обавезале да ће сарађивати у 
циљу имплементације регионалног концепта управљања отпадом на Сјеверу Црне Горе, 
кроз заједничке активности, а у вези са законодавним процесом у овој области. Подршку 
за такав концепт општине Сјевера су добиле од Министарства одрживог развоја и туризма 
Црне Горе.  
  
Имајући у виду напријед изложено предлажемо одборницима Скупштине општине Беране 
ову одлуку на усвајање.  
 
 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО СТАНБЕНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ 


