
На основу члана 78а Закона о управљању отпадом („Службени лист Црне Горе“ бр. 64/11, 
39/16), члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Црне Горе“ 
бр. 02/18, 34/19), члана 36 став 1, тачка 2 Статута општине Беране (,,Службени лист Црне 
Горе-Општински прописи“ бр. 42/18), уз сагласност Министарства одрживог развоја и 
туризма бр. 113-146/157 од 04.09.2019. године,  Скупштина општине Беране, на сједници 
одржаној дана 09. септембра 2019. године, донијела је   

 
 

О Д Л У К У  
 о начину привременог складиштења неопасног грађевинског отпада и  

условима заштите животне средине 
 
 

Члан 1  
Овом одлуком се прописује начин привременог складиштења неопасног грађевинског 

отпада и услови заштите животне средине. 
 

Члан 2 
Под грађевинским отпадом у смислу ове Одлуке подразумијева се грађевински отпад 

који настаје приликом изградње, одржавања или рушења објеката и може да садржи 
неопасне фракције, као што су: бетони, цигле, плочице, керамика, грађевинско дрво, 
неамбалажно стакло, бакар, бронзу, месинг, алуминијум, олово, цинк, гвожђе, калај, смјеше 
метала и каблови који не садрже уље, катран од уља и др.  

 

Члан 3 
         Локација за привремено складиштење неопасног грађевинског отпада мора да: 
 

- је ограђена, како би се спријечило присуство неовлашћених лица и неконтролисано 
одлагање отпада; 

- је опремљена одговарајућом инфраструктуром за обраду неопасног грађевинског отпада; 
- садржи адекватан простор на коме се може извршити разврставање појединих фракција које 

се могу одмах користити, које треба да се третирају на дробилици и оне чији је технолошки 
процес рециклаже врло захтјеван; 

- има организовану чуварску службу и службу за пријем неопасног грађевинског отпада и 
отпремање отпада или прерађеног материјала; 

- испуњава и друге услове ради обезбјеђивања да привремено складиштење не доприноси 
додатном угрожавању животне средине. 
 

  Локација одређена Одлуком о одређивању локације за привремено складиштење 
неопасног грађевинског отпада („Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 
04/19) користиће се у периоду од 01. октобра 2019. године до 01. октобра 2021. године, 
након чега ће се извршити њена санација.  
 

Члан 4 
Управљач привременим складиштем неопасног грађевинског отпада врши следеће 

активности: 
- мјерење привремено ускладиштеног неопасног грађевинског отпада, као и мјерење 

појединих фракција овог отпада које је отпремљено за поновну употребу или је третирано 
на дробилици;  

- води евиденцију о количинама и врсти неопасног грађевинског отпада који се сакупи на 
привременој локацији у складу са каталогом отпада;  

- спроводи мјере заштите од пожара;  
- испуњава и друге услове у циљу заштите животне средине и здравља људи.  

 

Члан 5 
На локацији за привремено складиштење, најмање 70% неопасног грађевинског отпада 

се припрема за поновну употребу, рециклирање и друге начине прераде на следећи начин: 
 раздвајање појединих фракција; 



 фракције као што су: стара цигла, поједини кровни покривачи, ломљени бетон, дрво, 
стакло, керамика и сл. издвојити јер се као такви могу одмах употребити или дробљењем и 
просијавањем довести на потребну гранулацију; 

 арматура, струјни каблови, разне врсте столарије, лимови, пластика имају други процес 
прераде и њих треба издвојити за даљу рециклажу. 
 

Члан  6 
На овом привременом складишту може се складиштити и неопасни грађевински отпад 

из других јединица локалне самоуправе, под условима које споразумно утврде надлежни 
органи локалне самоуправе.  

 

Члан  7 
Произвођач грађевинског отпада је дужан да грађевински отпад настао рушењем 

одлаже на локацији која је утврђена Одлуком о одређивању локације за привремено 
складиштење неопасног грађевинског отпада („Службени лист Црне Горе – Општински 
прописи“ бр. 04/19). 

Произвођач грађевинског отпада који има обавезу да сачини план управљања 
грађевинским отпадом, приликом израде плана консултује се са надлежним органом 
локалне управе о начину управљања тим отпадом. 

 
Члан  8 

Надзор над примјеном ове Одлуке врши орган локалне управе надлежан за комуналне 
послове и заштиту животне средине. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке врши надлежни 
инспекцијски орган преко комуналног инспектора. 

Обезбјеђивање комуналног реда и вршење комуналног надзора над спровођењем ове 
одлуке врши комунална полиција, у складу са законом. У вршењу комуналног надзора за 
учињени прекршај комунални полицајац може издати прекршајни налог у одређеном 
износу или у распону у складу прописаним казненим одредбама.  
 

Члан 9 
         Новчаном казном од 150 € до 10.000 € казниће се за прекршај правно лице, ако: 
1. врши збрињавање неопасног грађевинског отпада на локацији која није утврђена 
Одлуком (члан 7) 
2. не води евиденцију о количинама и врсти отпада у складу са каталогом отпада (члан 4, 
став 1 алинеја 2); 
3. не спроводи мјере заштите од пожара и друге услове у циљу заштите животне средине и 
здравља људи (члан 4, став 1 алинеја 3 и 4) 
4. не врши припрему за поновну употребу, рециклирање и друге начине прераде прописане 
овом Одлуком (члан 6) 
 

       За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20 € до 1.000 €. 
       За прекршај из става 1 тач. 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50 
€ до 3.000 €. 
      За прекршај из става 1 тач. 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 20  
€  до 1.000 €. 
 

Члан 10 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Црне 

Горе – Општински прописи.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 

Број: 02-030-407                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИН 
Беране, 10. 09. 2019. год.  Новица  Обрадовић  
                                                                                                 



  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
I Правни основ за доношење одлуке 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 78а став 9 Закона о управљању 
отпадом којим је прописано да начин привременог складиштења неопасног грађевинског 
отпада и услове заштите животне средине прописује јединица локалне самоуправе, уз 
сагласност надлежног Министарства, члану 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
којим је прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте, члану 36 став 1 тачка 
2 Статута општине Беране, којим је прописано да Скупштина општине доноси прописе и 
друге опште акте. 
 
II Разлози за доношење одлуке 
 
Разлог за доношење Одлуке је рјешавање питања управљања неопасним грађевинским 
отпадом на територији општине Беране и усклађивање са релевантним европским и 
национим законодавством. Скупштина општине Беране је донијела Одлуку о одређивању 
локације за привремено складиштење неопасног грађевинског отпада бр. 02-030-700 од 
28.12.2018. године (Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 04/19). Чланом 3 
исте Одлуке је одређено је да ће Одлуку о начину привременог складиштења неопасног 
грађевинског отпада и условима заштите животне средине донијети Секретаријат за 
комунално-стамбене послове и саобраћај. Чланом 78а став 9 Закона о управљању отпадом 
је прописано да начин привременог складиштења неопасног грађевинског отпада и услове 
заштите животне средине прописује јединица локалне самоуправе, уз сагласност надлежног 
Министарства. 
 
На утврђени Нацрт одлуке Министарство одрживог развоја и туризма је дало Сагласност 
бр. 113-146/157 од 04.09.2019. године. 
 
Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о 
начину привременог складиштења неопасног грађевинског отпада и условима заштите 
животне средине.  
 


