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На основу члана 24 став 2 Закона о животној

сре дини („Службени лист ЦГ“, број 48/08), Влада
Црне Горе, на сједници од 16. децембра 2010. године,
донијела је

У Р Е Д Б У
О ПОПИСУ ВРСТА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА,

ДОЗВОЉЕНИМ КОЛИЧИНАМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Предмет

Члан 1

Овом уредбом прописује се попис врста опа -
сних материја, дозвољене количине и критеријуми за
категоризацију опасних материја које се налазе или
настају обављањем дјелатности у постројењима,
односно које могу настати приликом великог удеса.

Примјена 

Члан 2

Ова уредба не примјењује се на:
1) војна постројења и војна складишта;
2) друмски, жељезнички, ваздушни превоз, као

и превоз опасних материја унутрашњим пловним пу -
тевима и морем;

3) привремено складиштење опасних материја
ван постројења, укључујући утоварне и истоварне
ста ни  це и превоз до пристаништа или жељезничких
станица;

4) превоз опасних материја цјевоводима, укљу -
чу јући пумпне станице;

5) искоришћавање, односно експлоатацију
(истра    живање, вађење и обраду) минералних сиро ви -
на у рудницима, каменоломима и бушотинама, изузев
хемијских и термичких процеса обраде и склади ште -
ња опасних материја у оквиру обављања наведених
дјелатности;

6) истраживање и вађење минералних сировина
на платформама, укључујући угљоводонике и

7) депоније отпада.

Значење израза 

Члан 3

Изрази употријебљени у овој уредби имају сље -
дећа значења:

1) постројење је техничка јединица у којој се
про изводе, користе или одлажу опасне материје или
се њима рукује и која обухвата опрему, зграде, цјево -
во  де, машине, алате, интерне колосјеке и депое, до -
ко ве, истоварна пристаништа за постројење, гатове,
складишта, или сличне грађевине на води или копну,
а које су неопходне за функционисање постројења;

2) опасна материја је прописом утврђена мате -
ри ја или мјешавина која је у постројењу присутна као
сировина, производ, нуспроизвод или полу про  извод,
укљу чујући и оне материје за које се може пре тпо ста -
вити да могу настати у случају удеса; 

3) удес је изне на дни неконтролисани догађај
који на ста је ослоба ђа њем, изливањем или расипањем
опа сних материја, оба вљањем активности при про и -
зво дњи, упо треби, пре ради, складиштењу, одлагању
или дуготрајном неадекватном чувању.

Опасне материје 

Члан 4

Попис врста опасних материја, дозвољене коли -
чи не и критеријуми за категоризацију опасних мате -
ри ја дати су у Прилогу који је одштампан уз ову
уредбу и чини њен саставни дио.

Ступање на снагу 

Члан 5

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Црне Горе“.
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