
 
На основу члана 33 и 37  Статута Општине Беране(Сл.лист РЦГ –Општински прописи 
бр. 21/04, 34/06 и Сл лист ЦГ-Општински прописи бр. 6/11 ) и члана 14 став 5 Одлуке о 
постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера 
(“Сл.лист ЦГ-Општински прописи” бр.  28/14), Скупштина општине Беране на сједници 
одржаној дана 20. 10. 2015. године, донијела је 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу Плана о постављања привремених објеката на територији општине 

Беране 
 

   Члан 1 
Доноси се План о постављању  привремених објеката на територији општине Беране  
(у даљем тексту План). 
 
 
              Члан 2 
Планом су утврђене локације у генералној и просторној разради на општинском 
земљишту и приватној својини  до привођења плана вишег реда намјени. 
 
 

Члан 3 
План садржи тексуални и графички дио. 
 
 

Члан 4 
План се доноси на период од 4 /четири/ године. 
 
 

Члан 5 
О спровођењу Плана стараће се орган локалне управе надлежан за комунално-стамбене 
послове и саобраћај. 
 
 

Члан 6 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу ЦГ“-
Општински прописи. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
Број:02-030- 592                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 21. 10.2015.г.                             Горан  Киковић                                               
 



 
                                                                О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 33 и 37 Статута општине Беране којим 
је прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте и члану 14 став 5 Одлуке о 
постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера којом је 
дефинисано да План постављања привремених објеката на територији општине Беране доноси 
Скупштина општине. 
 
Привремени објекти постављају се на локацијама које су предвиђене Планом постављања 
привремених објеката. План се доноси за подручје општине Беране. План садржи текстуални и 
графички дио. Текстуални дио Плана садржи опште одредбе и урбанистичко техничке услове 
постављања привремених објеката у погледу врсте, типа, површине и изгледа привремених 
објеката по зонама као и рок на који се одобравају. Графички дио Плана представља детаљну 
разраду за сваку локацију са урбанистичко- техничким условима и исти се односи на земљишта 
којим располаже Општина Беране, и за све привремене објекте који се постављају у зонама. 
Привремени објекти који се могу измјештати са једног мјеста на друго, рекламно-огласни панои, 
тенде,  штанд, монтажни објекти типа киоск, отворени шанк са терасом, отворене баште, 
паркиралиште, камп, камионска или ауто пијаца, мањи спортски објекат, дјечије игралиште и 
забавни парк, картинг стаза, контејнери – посуде за одлагање комуналног отпада, зелена острва, 
и др.се не евидентирају у графичком дијелу Плана.  
 
Предсједник општине Беране је 29.01.2015. године донио Одлуку о приступању изради Плана 
постављања привремених објеката на територији општине Беране, којом је између осталог 
прописано да се приступа изради Плана постављања привремених објеката као и да план садржи 
текстуални и графички дио.  
 
Оправданост издавања земљишта у државном власништву у сврху постављања привремених 
објеката лежи у тежњи ка максималној економској искоришћености свих капацитета простора, 
али и намјери да се присуством нових садржаја употпуни лепеза друштвених функција градског 
центра.  
Са становишта обликовања то такође може бити допринос употпуњавању архитектонски 
недефинисаних или делимично дефинисаних простора до њиховог привођења намјени. 
Омогућавање монтаже привремених објеката на земљишту у приватном власништву, такође имају 
своју оправданост узимајући у обзир друштвено-економски тренутак, али и потребу за допуном 
одређеним садржајима, функционално непотпуних урбаних целина. 
 
Израдом овог локалног планског документа утврђена су рјешења, којим ће се дефинисати услови 
даљег развоја постојећих локација као и урбанистичка регулација у зони захвата Плана, са циљем 
стварања квалитетног простора у функционалном, физичком, амбијенталном и у смислу 
квалитета животне средине овог подручја до доношења планираних ДУП-ова. 
 
Сходно изнијетом предлажемо да Скупштина донесе Одлуку о доношењу  Плана  постављања 
привремених објеката на територији општине Беране као у тексту предлога. 
 
 

 
Секретаријат за планирање и уређење простора 

 


