
На основу члана 45 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени лист РЦГ'', бр. 42/03, 28/4,75/05 и 13/06 и ''Сл.лист ЦГ'' бр. 
88/09, 38/12, 10/14 и 3/16), и члана 33 и 37 Статута Општине Беране 
(„Сл.лист ЦГ–Општински прописи’’ број 06/11), Скупштина општине 
Беране, на сједници одржаној 22.12.2016. године,  донијела је 

 

 

О  Д   Л  У  К  У 
о доношењу Локалног плана управљања комуналним и неопасним 

грађевинским отпадом општине Беране за период 2016-2020. године 
 
 

Члан 1 
 

Доноси се Локални план управљања комуналним и неопасним 
грађевинским отпадом Општине Беране за период 2016-2020. године. 
 

Члан 2 

Саставни дио ове Одлуке  чини  Локални план управљања комуналним и 
неопасним грађевинским отпадом општине Беране за период 2016-2020. 
године. 

Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службени 
лист  Црне Горе - Општински прописи''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

Број: 02-030- 608                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 23.12.2016.г.                                Горан Киковић 
 



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о доношењу Локалног плана 
управљања комуналним и непасним грађевинским отпадом  Општине 
Беране за период 2016-2020 године садржан је  у члану 45 Закона о 
локалној самоуправи  и члану 33 Статуту општине којима је прописано да 
Скупштина доноси прописе и друге опште акте. 

Разлози за доношење садржани су у члану 23 Закона о упављању отпадом 
којим је прописана обавезе скупштине локалне самоуправе да донесе 
локалне планове управљања отпадом,а чланом 18 истог Закона прописано 
је да се управљање отпадом врши у складу са Државним планом 
управљања отпадом и локалним плановима управљања комуналним и 
неопасним грађевинским отпадом. 

Министраство одрживог развоја и туризма дало је Сагланост (бр.110-9027 
од 13.09.2016) на Локални план управљања комуналним и неопасним 
грађевинским отпадом Општине Беране за период 2016-2020 године, 
будући да је усаглашен са Државним планом. 

Сагласно  одредбама из Закона о управљању отпадом  и изнијетим 
разлозима доставља се Предлог Одлуке о доношењу Локалног плана 
управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом Општине 
Беране за период од 2016-2020 године на усвајање. 

 

 
Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду 

и  заштиту животне средине 
 


