
 
На основу члана 10 Закона о територијалној организацији Црне Горе 
(Службени лист ЦГ, бр. 54/11, 26/12, 27/13, 62/13 и 12/14), члана 45 
ст. 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи Црне Горе („Сл.лист 
РЦГ“,бр.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл.лист ЦГ“, бр.88/09, 3/10, 
38/12 и 10/14) и члана 33 ст.1  тачка 2 и 40 Статута општине Беране 
(„СЛ. Лист РЦГ“ – Општински прописи, бр. 21/04, бр. 34/06 и „Сл. Лист 
ЦГ“ – Општински прописи, бр. 6/11), Скупштина Општине Беране, на 
сједници одржаној дана 28. и 29. 12. 2015. године,  д о н и ј е л а  ј е : 

 

 

О Д Л У К У 
о одређивању назива улица на територији општине Беране 

  
Члан 1 

 
Овом Одлуком одређују се називи улица, у насељима на подручју 
Општине Беране: ''Парк'', ''Ново насеље'', ''Лим'', ''Хареме'', ''Доње 
Луге'' и ''Долац'', и то: 
 
На подручју  Мјесне заједнице  ”Парк”: 
 

1. Улица ”Врњачкобањска”, простире се од парка код моста на 
Лиму (Мост Ника Стругара) у правцу улице Слободе и мира 
(заобилазница),  и даље  до улице VIII црногорске бригаде  у 
укупној дужини од 210 метара; 

 
2.  Улица ”Прољећна”, простире се од улице Полимске,  десно 

оградом Основне школе „Вукашин Радуновић“, правцем ка 
улици Слободе и мира у дужини од  229 метара;  

 
3. Улица ”Југословенска”,, простире се од Полимске ка 

стоваришту  „Изградње“,  затим лијево у правцу Основне школе 
„Вукашин Радуновић“ у дужини од  355 метара; 

 
4. Улица ”Обалска”,  простире се од школе „Вукашин Радуновић“ 

(улица број 14) коју сјече десно под правим углом и простире се 
паралелно  са  улицом  Слободе и мира – заобилазнице  у 
дужини од   185 метара; 

 
 
 



 

 

 
На подручју  Мјесне заједнице  ”Ново насеље”: 
 

1. Улица ”Дуделаншка”, простире се између улице Душана 
Вујошевића у правцу црпне станице ка основној школи Вука 
Караџића у дужини од 210 метара; 

 
2. Улица ”Ђачка”, простире се улицом 29. новембра од броја 23 ( 

Полицијска зграда ) и иде у правцу фудбалског стадиона у 
дужини од 298 метара; 

 
3. Улица ”Учитељска”, простире се од улице Гавра Вуковића 

пресијеца улицу Јована Цвијића и излази на улицу Душана 
Вујошевића ( Регионални пут Беране- Андријевица ) у дужини 
од 192 метара; 

 
4. Улица ”Костромска  ”, простире се паралелно са улицом број 5 и 

иде до улице Гавра Вуковића, пресијеца улицу Јована Цвијића и 
излази на улицу Душана Вујошевића(Регионални пут Беране – 
Андријевица) у дужини од 167 метара; 

 
5. Улица ”Старонагоричанска”, простире се од улице 29. 

новембра (Лимова зграда ) правцем до улице Чукаричке у 
дужини од 107 метара; 

 
6. Улица ”Вуханска”, простире се од улице 29. Новембра, 

пресијеца улицу Чукаричку ( бивша улица Матије Губца ) и иде 
до улице Војводе Гавра Вуковића у дужини од 220 метара; 

 
7. Улица ”Васојевићка”, простире се од Полимске улице (објекат 

Војног одсјека) у правцу средње школе Вукадин Вукадиновић са 
укључењем у регионални пут Беране – Андријевица, у дужини 
од 230 метара; 

 
8. Улица ”Моравска”, простире се од угоститељског објекта 

Огњиште (изнад зграде Управе полиције  у  ул. Душана 
Вујошевића )  у правцу  зграде „ Морава“  и излази на улицу 29 
новембра у дужини од 220 метара; 

 
9. Улица ”Ћилијска”, простире се од улице 29 новембра  у правцу  

пословног објекта Колосеум десно и лијево кућа  Пајковића у 
укупној дужини  175 метара; 



 

 

 
На подручју  Мјесне заједнице  ”ЛИМ”: 
 

1. Улица ”Шудиковска”, простире се између улице Миљана 
Томичића (маркет„Штампарија“) до улице Вукадина 
Вукадиновића у дужини од 325 метара; 

 
2. Улица ”Комска”, простире се између Регионалног пута Беране - 

Андријевица правцем ка улици Миљана Томичића у дужини 126 
метара (пресијеца је) и даље до улице Драгише Радевића и 
улице 13. јула у дужини 180 метара; 

 
3. Улица ”Сунчана”, простире се од улице 13. јула  ( објекат Дома 

за дјецу са посебним потребама ) ка насељу Талум лијевом 
страном до насипа моста ка стоваришту „Мулић комерц“ и даље 
десно до објекта кафане Талум у укупној површини од 717 
метара; 

 
4. Улица ” Талумска”, простире се од стоваришта грађевинског 

материјала „Феротекс“  и два крака до сточне пијаце у укупној 
дужини од 415 метара; 

 
5.  Улица ”Лимска”, простире се од стоваришта грађевинског 

материјала „Феротекс“ у правцу сточне пијаце десном обалом 
Лима до моста на лиму у насељу Талум у дужини од 511 метара; 
 

6. Улица ”Долачки пут”, простире се од раскрснице са 
магистралним путем Беране - Андријевица код Агрокомбината, 
до прве раскрснице према манастиру Ђурђеви ступови и 
градској капели  у дужини од 640 метара; 

 
На подручју  Мјесне заједнице  ” ХАРЕМЕ”: 
 

1. Улица ”Иванградска”, простире  се у два  правца: први иде од 
школе ''Радомир Митровић'' у правцу Хале спортова и Гробља 
десном страном  до улице Воја Масловарића  и Дома мјесне 
заједнице и лијевом страном ка  пословном објекту  ДОО  „ 
Будућност „   и излази на улицу Воја Масловарића, у укупној 
дужини од  827  метара; 

 
2. Улица ”Црногорска”, простире се од раскрснице  у правцу брда 

Јасиковац – врх брда у дужини од  525 метара; 
 



 

 

 
На подручју  Мјесне заједнице  ” ДОЛАЦ”: 
 

1. Улица ”Манастирска”, простире се од  раскрснице према 
Манастиру  и иде у правцу воденице  са укључењем у 
регионални пут  Беране – Андријевица  у дужини од 716 метара; 

 
2. Улица ”Аеродромска”,простире се од Српског православног 

гробља у правцу ка пристанишној згради Аеродрома у дужини 
од  370 метара; 

 
На подручју  Мјесне заједнице  ”ДОЊЕ ЛУГЕ”: 
 

1. Улица ”Беранска”, простире се изнад  пословног објекта 
„Меркатор - Рода“ десно у правцу  стамбених ламела и куће др 
Ћира Бабовића у дужини од 170 метара; 

 
2. Улица ”Бјеласичка”, простире се од раскрснице код школе 

Радомир Митровић у правцу Метеоролошке станице и 
Факултета за Менаџмент у саобраћају и комуникацијама у 
дужини од  1.150 метар. 

Члан 2 
 Графички приказ набројаних улица чини саставни дио ове одлуке. 

Члан 3 
 За реализацију ове одлуке задужује се Секретаријат за комунално - 
стамбене послове и саобраћај Општине Беране, као надлежани орган 
локалне управе. 

Члан 4 
Обиљежавање и постављање табли са називима улица и таблица са 

бројевима извршиће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 5 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
″Службеном листу Црне Горе - Општински прописи″. 
 
 

Скупштина општине Беране 
 
 

Број:02-030-766                                        Предсједник Скупштине 
Беране, 29.12.2015. године                                          Горан Киковић 
 
 



 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Одлуке  
 

 Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 10 Закона о  
територијалној организацији Црне Горе којим је прописано да назив насеља, 
улице и трга одређује Скупштина јединице локалне самоуправе, уз претходно 
прибављено мишљење мјесних заједница на чијем подручју се налази насеље, 
улица, односно трг као и у члану 33 ст.1  тачка 2 Статута општине Беране  којима 
је прописано, да Скупштина општине Беране доноси прописе и друге опште акте, 
односно утврђује подручја и називе насеља, улица и тргова.  
          Чланом 45 ст. 1 тачка 2  и 40 Закона о локалној самоуправи Црне Горе  
прописано је да Скупштина  доноси прописе и друге опште акте и утврђује 
подручја и називе насеља, улица и тргова. 
 

   Одлуком о образовању радних тијела Скупштине општине Беране 
образован је Савјет за давање предлога назива насеља, улица и  тргова, који 
сходно члану 17 наведене Одлуке, разматра предлоге за давање и промјену 
назива насеља,  улица и тргова насељених мјеста и утрђује предлоге за 
Скупштину.  
 

Разлози за доношење Одлуке 
 

 Поступак давања назива улицама које немају назив на територији општине 
Беране, спроводи се у циљу имплементације Закона о бирачком списку Црне Горе, 
по инструкцијама Министраства унутрашњих послова Црне Горе и Заједнице 
Општина Црне Горе. Посупајући по закључцима са састанка Гернералног 
директора Директората за државну управу и локалну самоуправу  Министарства 
унутрашњих послова Владе Црне Горе са представницима Заједнице општина 
Црне Горе, јединица локалних самуоправа и Државне изборне комисије Црне 
Горе, по којима су јединице локалних самоуправа у обавези донијети Одлуке о 
називима насеља, улица и тргова, Скупштина општине Беране је на сједници 
одржаној дана 20 и 21.10.2015. године, донијела Одлуку о насељима и границама 
подручја насеља на територији општине Бреране. 
 
          У складу са Закључцима са поменутог састанка, препоруке су да се за 
одређивање назива улица и тргова користе називи по досадашњој важећој 
одлуци, односно да се за нове улице које немају називе, утврде радни називи, уз 
коришћење географских нумеричких и других појмова. 
           С тим у вези, а након сједнице Савјета за давање предлога назива насеља, 
улица и  тргова одржане дана 06.11.2015. године, Секретаријат за општу управу и 
друштвене дјелатности Општине Беране, је дана дана 06.11.2015. године упутио 
Јавни позив грађанима мјесних заједница  на подручју Општине Беране:, ''Парк'', 
''Ново насеље'', ''Лим'', ''Хареме'', ''Луге'' и ''Долац'', као и другим заинтересованим 
лицима да се активно укључе и дају предлоге за давање назива улицама на 
подручју поменутих мјесних заједница, које немају назив. 
              Савјет за давање назива улица и тргова, као радно тијело Скупштине 
општине Беране, након спроведеног поступка, одржао је сједницу дана 
03.12.2015. године, на којој су разматрани и утврђени предлози за давање назива 
улицама које немају назив. Секретаријат за општу управу и друштвене 



 

 

 
дјелатности Општине Беране, у даљем поступку,  утврђене предлоге назива, 
доставио је мјесним заједницама на чијем подручју се налазе улице, дана 
08.12.2015. године ради давање мишљења, односно сагласности, у складу са 
чланом 10 Закона о територијалној организацији Црне. Горе. 
 

- Дописом Мјесне заједнице ''Парк'', бр. 52 од 18.12.2015. године, дато је 
позитивно мишљење да се улицама на подручју ове мјесне заједнице 
одреде називи: Врњачка Бања, Прољећна, Југословенска и Обалска улица; 

- Дописом мјесне заједнице ''Ново Насеље'', бр. 23 од 21.12.2015. године, дато 
је позитивно мишљење да се улицама на подручју ове мјесне заједнице 
одреде називи: Дуделанж, Ђачка, Учитељска, Костромска, Старо 
Нагоричане, Вухан, Ћили, Васојевићка и Моравска улица; 

- Дописом Мјесне заједнице ''ЛИМ'' бр. 47 од 18.12.2015. године дато је 
позитивно мишљење да се улици на подручју ове мјесне заједнице одреде 
називи: Шудиковска, Комска, Сунчана, Талумска,  Лимска, и  улица Долачки 
пут; 

- Дописом Мјесне заједнице ''Хареме'' бр. 02/15 од 18.12.2015. године дато је 
позитивно мишљење да се улицама на подручју ове мјесне заједнице 
одреде називи: Иванградска и Црногорска улица; 

- Дописом Мјесне заједнице ''Долац'' бр. 73 од 18.12.2015. године, дато је 
позитивно мишљење да се улицама на подручју ове мјесне заједнице 
одреде називи: Манастирска и Аеродромска улица; 

- Дописом Мјесне заједнице ''Доње Луге'' бр. 25/15 од 18.12.2015. године 
дато је позитивно мишљење да се улицама на подручју ове мјесне 
заједнице одреде називи: Беранска и Бјеласичка улица. 

 

          Како у смислу одредби члана 10. Закона о територијалној организацији Црне 
Горе постоји законски основ за одређивање назива улицама које немају назив на 
територији општине Беране, Скретаријат за општу управу и друштвене 
дјелатности Општине Беране, по прибављеном мишљењу мјесних заједница, као 
надлежни орган управе, утврдио је предлог Одлуке о о одређивању назива улица 
на подручју општине Беране, а у циљу имплементације Закона о бирачком списку 
Црне Горе, по инструкцијама Министраства унутрашњих послова Црне Горе и 
Заједнице Општина Црне Горе.. 
          Напомињемо, да су Улице за које се овом одлуком предлажу називи, 
одређене према планској документацији те да је Графички приказ за наведене 
улице, саставни дио ове Одлуке.  
           Савјет за давање назива улица и тргова и Секретаријат за општу управу и 
друштвене дјелатности Општине Беране поступали су, на основу података о 
неименованим насељима, улицама и трговима и њихових урбанистичких 
карактеристика прибављеним од органа локалне управе, надлежног за послове 
планирања и уређења простора као и на основу иницијатива грађана, мјесних 
заједница и других заинтересованих субјеката. 
 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
 
 
 
 



 

 

 
 


