
ЦРНА ГОРА 
Скупштина општине Беране 
Служба Скупштине 
Бр. 02-030-193/1 
Беране,  05.04.2016. година.  
На основу члана 30. Закона о слободном приступу информацијама („Сл.лист ЦГ” бр. 
44/12) поступајући по захтјеву Мреже за афирмацију невладиног сектора – МАНС-а из 
Подгорице, бр. 02-030-193 од 04.04.2016, године, ради приступа информацији, Служба 
Скупштине општине Беране, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
1. Усваја се захтјев Мреже за афирмацију невладиног сектора – МАНС–а из 

Подгорице, па се дозвољава приступ траженој информацији: 
 

- Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради 
изградње пута Обалске улице од магистралног пута Беране – Андријевица (иза 
рибњака) до ул. 8 Црногорске бригаде (градског парка) у Беранама дужине        
Л =3117.36 м, бр. 01-031-764 од 24.04.2008. године. 
 

2. Приступ информацији из тачке 1. овог рјешења оствариће се достављањем 
копије информације, електронским путем. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Мрежа за афирмацију невладиног сектора – МАНС из Подгорице, обратила се 
Скупштини општине Беране, захтјевом бр. 02-030-193 од 04.04.2016. године, да им се 
сходно Закону о слободном приступу информацијама, омогући увид у документацију 
која се односи на Одлуку од 24. априла 2008. године, којим је утврђен јавни интерес за 
експропријацију непокретности ради изградње пута Обалске улице до магистралног 
пута Беране – Андријевица. 

 
У поступку по захтјеву МАНС-а Служба Скупштине је утврдила да посједује 

тражену информацију, те ће исту доставити на тражени начин, електронским путем, на    
е-маил адресу подносиоца  захтјева. 

 
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

 
ПРАВНА ПОУКА: против овог Рјешења може се изјавити жалба Агенцији за заштиту 
података о личности и приступу информацијама у року од 15 дана од пријема рјешења, 
а преко овог органа. Жалба се подноси у два примјерка, са доказом о уплати 5,00 € 
административне таксе на жиро рачун бр.505-3831-24, сходно тарифном броју 2 Одлуке 
о локалним административним таксама(''Сл. лист РЦГ'' – ОП бр. 22/07). 

  
 

Достављено:                                                                                     ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ Подносиоцу захтјева;                                                                         Милета Шекуларац  
а/а  


