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I  ОПШТЕ 
 
        Општина Беране је  подијељена на  46 насеља  од којих су 5(пет) насеља у урбаном 

подручју,  6(шест)  приградских насеља  и  35(тридесет пет) сеоских насеља. 
         

Насеља у урбаном подручју се налазе у централном дијелу општине,у густо 
насељеном подручју  у захвату Детаљних урбанистичких планова. Подијељене су у 
више насеља. 
Приградска насеља  се наслањају ободом на градско језгро и планиране су за 
ширење града.  
Сеоска насеља су на удаљенијим подручјима и ободом административне границе 
општине. 

 
 
1.0  НАСЕЉА У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ БЕРАНА 
  
 
1.1   НАСЕЉЕ НОВО НАСЕЉЕ – обухвата подручје чија је сјеверна граница улица 

Душана   Вујошевића на потезу од раскрснице са регионалним путем до кружног 
тока. Источна граница је улица 29. Новембра на потезу од кружног тока до улице 
Терамо, иде улицом Терамо до раскрснице са улицом Полимском и наставља 
улицом Полимском до регионалног пута Беране-Андријевица. Западна граница је 
регионални пут Беране-Андријевица. 

  
1.2   НАСЕЉЕ ПАРК има источну границу је ријеку Лим на потезу од раскрснице улице 

Полимске са регионалним путем беране Андријевица, јужна граница је јужна 
страна катастарских парцела бр.478, 456, 455, 454 и 452 и планирани пут од 
Лима до Полимске. Западна граница је Полимска улица од парцеле бивше 
’’Изградње’’ и иде Полимском до кружног тока, наставља се улицом Мојсије 
Зечевића до моста гдје се поклапа са источном границом. 

 
1.3   НАСЕЉЕ СТАРИ ГРАД – јужна граница је улица Терамо до раскрснице са улицом 

Полимском, иде сјеверно улицом Полимском до Трга 13. Јула, наставља улицом 
Мојсије Зечевић до моста, а потом ријеком Лим до наспрам сјеверне границе 
дворишта гимназије. Западна граница је улицом 13. Јула на потезу од сјеверне 
границе дворишта Гимназије до пекаре Нишавића, а потом улицом 13. Јула до 
кружног тока. Западна граница је улица 29. Новембра на потезу од кружног тока 
до улице Терамо.         
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1.4    НАСЕЉЕ ЛИМ, обухвата подручје чије су описне границе са јужне стране улица 

Душана Вујошевића, на потезу од семафора (Агрокомбинат) до кружног тока, 
наставља улицом 13. Јула до раскрснице са улицом Светог Саве. Ту скреће 
сјеверно улицом Светог Саве до сјеверне границе дворишта Гимназије одакле 
скреће источно према Лиму. 

              Источна граница је ријека Лим до краја Горњег Талума, потом скреће до тока 
ријеке Макве и иде ријеком Маквом до раскрснице регионалног и магистралног 
пута обухватајући парцелу Ауто-мото друштва и наставља регионалним путем 
Беране_Андриејвица до приступног пута код Црна Гора пута, обилази парцелу 
Црна Гора пута са западне стране и долази до локалне саобраћајнице на кат. 
парцели 938 КО Беране, наставља до раскрснице са локалним путем источно од 
Гробља до улаза у Гробље. На улазу у Гробље граница се наставља до 
семафора(Агрокомбинат).           

 
1.5      НАСЕЉЕ ХАРЕМЕ, источна граница је ријека Лим на потезу од моста код Хотела 

до моста на магистралном путу према Рожајама, наспрам насеља на Рудешкој 
кривини, потом сркеће изнад насеља на Рудешкој кривини обухватајући 
насеље, иде ободом брда Јасиковац обухватајући црпну станицу и комплекс 
Јасикова, иде границом катастарске општине Беране до школе Радомир 
Митровић и саставља се са мостом. 

                 Мјесна заједница Хареме представља једно насеље 
 
 
   2.0     ПРИГРАДСКА НАСЕЉА 
 
 
2.1     НАСЕЉЕ ДОЊЕ ЛУГЕ се састоји из једног насеља Доње Луге и његове границе су 

следеће: западна страна почиње од градског моста уз ријеку Лим, узводно до 
границе са МЗ Доња Ржаница – јужна страна је од ријеке Лим поред кућа 
Обрадовића (који припадају МЗ Доња Ржаница), преко Лисијевог поља према 
кући Радоњића (МЗ Доње Луге) и према брду Главица – источна страна почиње 
од брда Главица преко Буковца, Милутаче до Вуковог брда(близу Јасиковца) – 
сјеверна страна је од Јасиковца према улици која води до градског моста. 

 
2.2    НАСЕЉЕ  ПЕТЊИК  се састоји из једног насеља Петњик и његове границе су 

следеће: западна страна почиње од Јасиковца, Вуковим брдом преко Милутаче, 
Буковца до Осоја – јужна страна од Осоја према Крчеву до Надбарја – источна 
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страна од Надбарја ободом планине Ивља према Раковом долу и Бождарици 
између кућа Вујовића (МЗ Дапсиће) и Барјактаровића (МЗ Петњик) даље између 
кућа Анђића (МЗ Дапсиће) и Бабовића (МЗ Петњик) према магистралном путу 
Беране-Рожаје, магистралним путем – сјеверна страна од магистралног пута 
између кућа Павићевића (МЗ Будимља) и Гојка Бубање (МЗ Петњик) према 
раскрсници у Мршином бари до Јасиковца. 

 
2.3     НАСЕЉЕ БУДИМЉА  се састоји из једног насеља Будимља и његове границе су 

следеће: јужна страна почиње од Рудника, магистралним путем Беране- Рожаје 
испод кућа Трифуновића (МЗ Будимља) до Брњице и кућа Гојка Бубање (МЗ 
Петњик) до јужне стране брда Јасиковац (пут Беране-Петњик) – западна страна 
ободом брда Јасиковац према насељу Рудешка кривина (МЗ Хареме) до 
магистралног пута према Рожајама и моста на Лиму, низводно низ ријеку Лим 
према Тифрану до Борове главе – сјеверна страна од Борове главе врхом 
Тифрана (платоом) преко Јејевице, испод куће Влада Божовића (МЗ Полица) до 
Гроца – источна страна од Гроца шумским путем до брда Градац мјесту званом 
Тафиловац (Заградско врело) према мјесту званом Заруђе, Локви Циковића, 
Стањевици до Рудника(МЗ Будимља). 

 
2.4    НАСЕЉЕ БЕРАНСЕЛО се састоји из једног насеља и границе су: са сјеверне стране 

од ушћа Лучке ријеке узводно према Васовим водама – источно од учшћа Лучке 
ријеке узводно уз ријеку Лим, до ушћа Макве у ријеку Лим, даље Маквом до 
раскрснице између регионалног и магистралног пута код Ауто-мото, наставља 
регионалним путем према Андријевици до раскрснице са прилазним путем према 
Путној секцији – југ прилазни пут према Путној секцији обилази Путну секцију и 
иде сјеверно до локалног пута (кат.парц.938) – запад локални пут (кат. парцела 
938), улицом Душана Вујошевића (источна страна Гробља) на улазу Гробља скреће 
западном улицом (кат. парцела 1404) до раскрснице код Школе у Доцу, даље 
путем (кат.парцела 809), скреће путем означеним (кат.парцела 790) и прикључује 
се на пут (кат.парцела 806), путем према Црном Врху до засеока Гнионик (МЗ 
Долац), наставља ободом Храстовца, поврх засеока Стране до Васових вода. 

 
2.5  НАСЕЉЕ ДОЛАЦ се граничи са: - запад, од куће Лакушић Влада (Поткрај) према 

Бијелом Потоку и даље према засеоку Гнионик(насеље Долац), - сјевер, путем 
према Манастиру гдје улази у пут (кат.парцела 806), скреће путем (кат.парцела 
790), путем (кат.парцела 809) до раскрснице код Школе у Доцу, наставља источно 
према Градском гробљу до капије, - исток, улицом Душана Вујошевића, - јужно, 
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преко писте до куће Радивоја Стојановића(МЗ Лужац) према кући Љубише 
Пајковића (МЗ Лужац) преко Грујица, према Долачком гробљу и Поткрају. 

 
2.6   НАСЕЉЕ ПЕШЦА има границу захвата катастарске општине Пешца са источне 

стране је ријека Лим до ушћа ријеке Бистрице у Лим,јужна граница је узводно 
ријеком Бистрицом до куће Десе делевић,западна страна од куће Десе Делевић 
сеоским путем до куће лекса Поповића,даље пистом према мјесту званом 
Боровача.Сјеверна страна од писте(источна страна писте) преко аеродромсеке 
ливаде према магистралном путу Беране-Андријевица магистралом до 
раскрснице са ул.Полимском(близу куће Миша Марковића),путем од куће 
Бракочевића према кући Муратовић и ријеци Лим. 

 
 
3.0    СЕОСКА НАСЕЉА 
 
3.1  НАСЕЉЕ ДАПСИЋЕ се састоји из једног насеља Дапиће и његове границе су 

следеће: западна страна почиње од Заруђа према Руднику, између кућа Анђића 
(МЗ Дапсиће) и Бабовића (МЗ Петњик) према кућама Вујовића (МЗДапсиће) даље 
до кућа Душана и Данила Бабовића (МЗ Петњик) – јужна страна је према Крчеву и 
мјесту званом Раков до до врела Дапсићке ријеке – источна страна је према кући 
Милана Лакићевића (село Тмушиће) даље према мјесту званом Шуме и брду 
Градац – сјеверна страна почиње од брда Градац до мјеста званог Талановине и 
даље до Локве Циковића и Заруђа. 

 
3.2 НАСЕЉЕ ЗАГОРЈЕ се састоји из једног насеља Загорје и његове границе су следеће: 

са сјеверне стране ободом брда Главица и Буковац преко Осоја према Крчеву – 
источна страна ободом планине Крчево до Сировог омара – јужна страна је преко 
Ћелија према кући Доја Кљајића (МЗ Загорје) – западна страна је од пута који води 
према Калудри поред куће Раденка Аковића (МЗ Доња Ржаница) до брда Главица. 

 
3.3  НАСЕЉЕ КАЛУДРА се састоји из једног насеља Калудра и његове границе су 

следеће: источна страна је планином Скрабутача, Доловима према Надбарју и 
Крчеву – сјеверна страна према Манастиру Ћелиме, према Равни, Боровој глави и 
Сјекирици – западно од брда Равни до Шековог крша (саставља се са планином 
Грушет) – јужно планином Капе преко Барица и Ржане. 
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3.4   НАСЕЉЕ ДОЊА РЖАНИЦА се граничи са сјеверне стране од кућа Радоњица према 
кућама Обрадовића до ријеке Лим- западна страна уз ријеку Лима до 
административне границе Општине Андриејвица (Навотина) према кући Чукића и 
Марсенића – јужна страна од кућа Марсенића према кући Ралевић Настимира, 
кућама Дуловића и Бабића и према Пријеким брдима –  источна страна према 
Манастиру Ћелије (МЗ Калудра) до куће Раденка Аковића. 

 
3.5   НАСЕЉЕ РОВЦА се раздваја од насеља Доња Ржаница са сјеверне стране Пријеким 

брдима – источне стране од МЗ Калудра, брдом Равни до Борове главе – јужне 
стране од МЗ Шекулар, Сјекирицом,  

           дио планине Борје, Козјом главицом и Бањиловом долином преко Ровачког 
потока према Брезовитом лазу – и западно према насељу Доња Ржаница. 

 
3.6  НАСЕЉЕ ВИНИЦКА се састоји из једног насеља Виницка и његове границе су 

следеће: са источне стране ријеком Лим до Административне границе општине 
Андријевица – јужна страна је Административна граница општине Андријевица – 
западно планином Турије (дефинисано координатама – сјевер од Турије, преко 
Превије средином Градине до ријеке Лим. 

 
3.7  НАСЕЉЕ БУЧЕ се састоји из једног насеља Буче и његове границе су следеће: јужна 

страна граница је КО Виницка, од Турије, преко Превије средином брда Градина до 
ријеке Лим – источна граница је ријека Лим – западна граница је планином Локве 
(од Турије до ријеке Бистрице – дефинисано координатама) – сјеверна граница је 
ријека Бистрица. 

 
3.8   НАСЕЉЕ ЛУЖАЦ се састоји из једног насеља Лужац и његове границе су следеће: 

са јужне стране граница је ријека Бистрица – источна страна је од ријеке Бистрице 
поред куће Десе Делевић сеоским путем до куће Лекса Поповића,даље пистом 
према кући  Радивоја Стојановића – сјеверна страна од куће Радивоја Стојановића 
према кући Пајковић Љубише (испод Грујица), границом КО Лужац која је 
дефинисана координатама – са западне стране од куће Љубише Пајковића поред 
Долачког гробља према шуми до ријеке Бистрице. 

3.9  НАСЕЉЕ ЛУБНИЦЕ  
         Границе насеља Лубнице је описано координатама КО Лубнице. 
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3.10  НАСЕЉЕ  КУРИКУЋЕ 
        Границе насеља Курикуће су описане координатама КО Курикуће. 
 
3.11 НАСЕЉЕ  БАСТАХЕ“  
        Границе насеља Бастахе је описано координатама КО Бастахе. 
 
3.12  НАСЕЉЕ  ПРАЋЕВАЦ 
       Границе насеља Праћевац је описано координатама КО Праћевац. 
 
3.13  НАСЕЉЕ  ВУЧА 
        Границе насеља Вуча су описане координатама КО Вуча. 
 
3.14  НАСЕЉЕ  ГЛАВАЦА 
       Границе насеља Главаца је описано координатама КО Главаца. 
 
3.15 НАСЕЉЕ БАБИНО се граничи са сјеверне стране са МЗ Доње Заостро (тј. Насељима 

Скакавац и Подграђе) – западна страна са насељем Драгосава, од Вељег потока, 
шумским путем до поврх куће Јањић Лаза преко ливада до раскрснице између 
кућа Дејана Ђукића(Бабино) и Рабије Дрљевић(Драгосава) – јужна страна од 
раскрснице у правцу југоистока долином до кућа Поповић Раденка(Горажде) - 
источне стране од Војне фабрике и даље Јаштачким потом до ријеке Љешнице (тј. 
Адмринистративна граница општине Петњица). 

 
3.16 НАСЕЉЕ ГОРАЖДЕ се граничи са сјеверне стране описаном границом јужне 

стране насеља Бабино, тј. Од куће Поповић Раденка према западу до куће Милоње 
Кастратовића, преко брда Крш, низ Радеву луку према МЗ Будимља (брдо Градац), 
- југозападно шумским путем до Будимске ријеке(Заградског врела) даље према 
кући Томе Кастратовића и путем према гробљу – са јужне стране од гробља путем 
до куће Миливоја Кљајића према Тодоровићима до базена (мјесто Расовача) – и са 
источне стране Адриминистративна граница општине Петњица. 

 
3.17 НАСЕЉЕ ЗАГРАЂЕ се граничи са сјеверне стране описаном јужном страном 

насеља Горажде- западне стране од Заградског врела преко Заградских шума, до 
Голих брда, путем до мјеста Гусаре према југоистоку до Прослопчог потока – и са 
истичне стране Адрминистративна граница општине Петњица. 
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3.18 НАСЕЉЕ ТМУШИЋЕ је источно од Гусара према мјесту Симовче – јужно преко 
Пријеких ливада гдје се спушта на магистрални пут према Рожајама – западно 
магистралним путем (или потоком) до кућа Лакићевића и даље до Заградских 
шума. 

3.19 НАСЕЉЕ ДРАГОСАВА се граничи са сјеверне стране од Вељег поља у правцу 
истока према кући Дејана Ђукића(Бабино) и кући Рабије Дрљевић(Драгосава), 
преко Макве до Споменика, мјеста Цијепци – западно долином испод куће Милана 
Боричића до мјеста Говеђа међа и Основне школе (тј. Раскрснице путева) даље 
југозападно старим путем до куће Веска Боричића(Драгосава) и кућа 
Илића(Маште) према Тифрану и мјесту званом Ледине. 

 
3.20 НАСЕЉЕ МАШТЕ се граничи са сјеверне стране од Тифрана до стадиона Ледине 

према Вељем пољу – западно од Тифрана преко Јејевице и границом МЗ Будимља 
до Гроца – јужно од Гроца према кући Богдана Бајића према Радевој луци до мјеста 
званог Крш – и источно од мјеста званог Крш према Маквама и кући Милоње 
Кастратовића(Горажде), долином према Говеђој међи. 

 
3.21 НАСЕЉЕ БУБАЊЕ се граничи са јужне стране од ријеке Лим према кућама 

Богољуба, Момчила, Мила Бубање, даље према кућама Душка Дробњака и 
Милорада Бубање, према засеоку Немањине (МЗ Бубање), југоистично према 
Пољаницама мјеста званог Боденици, испод куће Светозара Дробњака (МЗ 
Штитари), према Административној граници општине Бијело Поље(Заком) – 
западна и сјеверна страна Административна граница општине Бијело Поље до 
ријеке Лим - и источно је ријека Лим. 

 
3.22 НАСЕЉЕ РУЈИШТА се граничи са источне стране од куће Светозара 

Дробњака(Штитари), према Брезојевицама, Дреновим главицама, Крушима – 
јужно према Кошутњаку до Љескове долине – западно Штитарском ријеком према 
Обарцима – сјеверне стране од мјеста званог Обарци, Баљана до куће Светозара 
Дробњака. 

 
3.23 НАСЕЉЕ ЗАГРАД се граничи са јужне стране од Кошутњака према Дебелом брду, 

Плавцу, врху Штит – западно од Штита према усовиштима и Савиној води – 
сјеверна Адрминистративна граница опшптине Бијело Поље(према насељу Заком 
до ријеке – БП) – источно уз ријеку према Ђуровим кршима. 
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3.24 НАСЕЉЕ“ШТИТАРИ“  се састоји од једног насеља Штитари и његове границе су: - 
запад од насеља Немањине(МЗ Бубање) брдом Пољанице према Боровитом кршу, 
мјесто званом Брезојевице – јужно од Брезојевица преко Хоџиног лаза, Кабасовца, 
насеља Рашће, насеља Крље према Коратском мосту – исток је ријека Лим и сјевер 
од ријеке Лим испод куће Вукајла Шћекића (МЗ Штитари) према кући Милорада 
Бубање (МЗ Бубање) према засеоку Немањине(МЗ Бубање). 

 
3.25  НАСЕЉЕ ДОЊЕ ЗАОСТРО се граничи са јужне стране од раскрснице (куће Пипера) 

преко брда Остри, према Васовим водама низ Градинску ријеку до ријеке Лим – 
са источне стране ријеком Лим до мјеста Просине (граница са насељем 
Црвљевине) – сјеверно од Просина до Великог Копајског крша – и запад од 
Великог Копајског крша преко Орлујака, Опсина, путем поред куће Бјелића до 
раскрснице. 

 
3.26  НАСЕЉЕ ЦРВЉЕВИНЕ се граничи са јужне стране од мјеста званог Просине до 

Великог Копајског крша – запад граница са МЗ Г.Заостро до Крља – сјевер од 
Крља до Коратског моста – источно ријека Лим. 

 
3.27  НАСЕЉЕ СКАКАВАЦ(СА БИОЧОМ) се граничи са сјеверне стране од ушћа ријеке 

Љешнице у ријеку Лим(Административна граница општине Бијело Поље – 
источно је Адрминистративна граница општине Петњица преко брда Градине 
изнад насеља Скакавац(граница са МЗ Полица) до Борове главе – југ од Борове 
главе до ријеке Лим – и западно ријеком Лим до ушћа ријеке Љешнице(до 
Административне границе општине Бијело Поље). 

 
3.28  НАСЕЉЕ“ГОРЊЕ ЗАОСТРО“ се састоји од једног насеља Горње Заостро и његове 

границе су: - југ мјесто звано Луке код раскрснице (куће Пипера), ријеком (десна 
страна припада Г.Заостру) – исток од раскрснице Пипери, лијева страна пута 
према Горњем Заостру, према кућама Премовића, до мјеста званог Сеоце (МЗ 
Г.Заостро) – сјевер од Сеоца преко брда Круше – запад од Круша преко Заучке 
горе према Шестаревцу до ријеке. 

 
3.29  НАСЕЉЕ ОРАХ се граничи са западне стране са насељем Мезгале и границе су од 

Црног Врха поред Ћетковића Улице(насеље Орах) преко Шекуларске ријеке 
Равног борја према Пишеву који се додирује са Административном границом 
општине Андријевица. Јужна страна је Административна граница општине 
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Андријевица, источна страна је насеље Лазе, а граница пролази између Градине и 
Ржаног потока, Планинице и Ржане, Добрих вода и Точила, преко Матешевске 
равни и Селакова преко Дјевојачке пећине према Метеризу и сјеверне стране до 
Шекуларске ријеке и засеока Улица која припада Ораху. 

 3.30  НАСЕЉЕ МЕЗГАЛЕ се граничи са источне стране са насељем Орах, од Црног Врха 
поред Ћетковића Улице(насеље Орах) преко Шекуларске ријеке Равног борја 
према Пишеву који се додирује са Административном границом општине 
Андријевица. Јужна страна је Административна граница општина Андриејвица, 
западна страна је ријека Лим и Административна граница општина 
Андријевица према Мјесној заједници Доња Ржаница. Сјеверна страна је од Брда 
Пештер према Црној глави.  

3.31 НАСЕЉЕ ЛАЗИ се граничи са западне стране са насељем Орах и граница пролази 
између Градине и Ржаног потока, Планинице и Ржане, Добрих вода и Точила, 
преко Матешевске равни и Селакова преко Дјевојачке пећине према Метеризу,- 
јужне стране је Административна граница општина Андријевице и Плава, - 
источне стране Аадминистративна граница са Косовом и сјеверне стране са МЗ 
Калудра, односно од Мургаша према Капском омару(МЗ Калудра) преко 
Ладимирових шума до Градине. 

 
3.32 НАСЕЉЕ ЈАШОВИЋИ се граниче са сјеверне стране са насељем Радмужевићи а  
             граница је сеоски пут који води од мјеста зв.Завор до Улице, са источне стане са      
             насељем Лази, тј.мјеста зв.Завор, са јужне и западне стране са насељем Орах,  
             граница је Шекуларска ријека и поток узводно према засеоку Кукаљи који  
             припадају насељу Радмужевићи. 
 
3.33 НАСЕЉЕ РАДМУЖЕВИЋИ се граничи са сјеверне стране са насељима Ровца и  
             Калудра а граница је од брда Умац до Шеиковог крша, са западне стране је  
             насеље Орах, односно засеок Улица , јужно насеље Јашовићи и источно насеље  
            Лази, тј, измедју Добрих Вода и Точила. 
 
3.34   НАСЕЉЕ ЦРНИ ВРХ је дефинисано координатама КО  Црни Врх. 
 
3.35   НАСЕЉЕ ВЕЛИЂЕ  се граничи са јужне стране насељем Црни Врх,природна  
             граница је поток од куће Грубовића до школе у Ц.Врху, са источне стране ободом  
             брда поврх засеока Стране до Луке Пиперасјеверн путем према  насељу Горње  
             Заостро, и западно подножјем Шестаревца према Црним Врху. 
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