
 

 

 



 

На основу члана 117, став 1, тачка 3 и Закона о уређењу простора и 
изградњи објеката („Сл.лист ЦГ“, број 51/08, 34/11, 47/11, 35/13 и 39/13),  члана 
45став  1  тачка  2  Закона  о  локално ј  самоуправи  ( “Сл .лист  РЦГ ”  
бр .42 /03 ,  28 /04 ,  75 /05  и  13 /06  и  “Сл .лист  ЦГ ”  бр .  88 /09 ,  3 /10 ,  
38 /12  и  10 /14 )  и  члана  33  и  37  Статута Општине  Беране („Сл.лист РЦГ-
општински прописи’’,  бр.21/04 и 34/06 и “Сл.лист ЦГ-општински прописи” бр. 
6/11),Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној дана 30. 09. 2014. године, 
донијела  је 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и 
сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и 

лица са инвалидитетом на територији Општине Беране 
 
 

I Опште одредбе 
 

Члан 1 
Овом одлуком прописују се услови и поступак за постављање, односно грађење и 
уклањање  приступних  рампи,  лифтова  и  сличних  објеката  за  приступ  и  
кретање  лица смањене покретљивости  и  лица  са  инвалидитетом  (у даљем  
тексту: приступни објекти) постојећим  објектима  на  урбанистичким  односно  
катастарским  парцелама,  а  који нијесу прописани планским документом. 
 

  II  Услови и поступак за постављање односно грађење и уклањање  
    приступних објеката 

 
Члан 2 

Приступни  објекти  се  постављају,  односно  граде  на  грађевинском  земљишту  
у државној и приватној својини, под условом да не нарушавају постојеће градске 
и друге функције, не угрожавају уређене јавне зелене површине  и не 
угрожавају колске и пјешачке комуникације. 

 
Члан 3 

Приступни објекти постављају се на основу одобрења за постављање (у даљем 
тексту: одобрење). 
Одобрење из става 1 овог члана издаје орган локалне управе надлежан за 
послове уређења простора и изградње објеката. 

 
         Члан 4 

Одобрење се издаје на основу захтјева. 
 

У захтјев из става 1 овог члана, поред података прописаних законом који уређује 
општи управни поступак, наводе  се и подаци о  идентификацији 
урбанистичке  односно катастарске парцеле. 
 

Одобрење се издаје на основу сљедеће документације: 



 

1)  доказа о праву својине или другом праву на објекту којем се обезбјеђује 
     приступ лицима смањене покретљивости и лицима са инвалидитетом; 
2)  доказа   о   праву   својине   на   земљишту,   односно   коначно   решење 
     о експропријацији, споразум или сагласност власника земљишта (уговор о    
     установљавању права службености) на којем се поставља  приступни објекат; 
3)графичког приказа локације урађеног на катастарској подлози одговарајуће 
   размјере и пратеће документације произвођача, атести и гаранција 
  функционалности,  ако  је   објекат  монтажног  карактера,   израђене   у   два 
   примјерка. 

 

Доказе  из  става  3  тачка  1  овог  члана  прибавља  орган  надлежан  за  
издавање одобрења по службеној дужности. 
 
За издавање доказа (листа непокретности и копије катастарског плана) из става 3 
тачка 1 овог члана не плаћа се такса, накнада, односно други трошкови издавања. 
 

Члан 5 
Одобрење се издаје рјешењем у року од 7 (седам) дана од дана подношења 
захтјева уколико су испуњени сви услови прописани овом одлуком. 
 

Захтјев  и  одобрење  објављују  се  на  сајту  органа  локалне  управе,  у  року  од  
7 (седам) дана од дана подношења захтјева односно издавања. 
 
III   Надзор 
 

Члан 6 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган локалне 
управе. 
 

Члан 7 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Комунална полиција 
Општине Беране. 
 

Кад утврди да се приступни објекат гради, односно поставља без одобрења 
односно да нема рјешење из члана 5 ове одлуке, Служба комуналне полиције има 
обавезу и овлашћење да нареди рушење, односно уклањање приступног објекта. 
 
IV Завршнеодредбе 
 

Члан 8 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу ЦГ – Општински прописи”. 
 
 
 

Скупштина општине Беране 
Број: 02-030-467          Предсједник Скупштине, 
Беране, 01. 10. 2014.г.                                         Горан Киковић 



 

Образложење 
Правни  основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 117 став 1, тачка  3 
Закона о уређењу простора и изградњи објеката („Сл.лист ЦГ“ бр. 51/08, 40/10, 34/11, 
47/11, 35/13 и 39/13) којим је прописано:  

Орган локалне управе издаје одобрење за постављање, односно грађење и 
уклањање приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица 
смањене покретљивости и лица са инвалидитетом.  

Ближе услове за постављање, грађење и уклањање ових објеката прописује локална 
самоуправа. 

Чланом 45 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
доноси прописе и друге опште акте. 

Чланом 33 Статута општине Беране прописано је да Скупштина доноси прописе и 
друге опште акте, а члоном 37 да Скупштина у вршењу послова из свог дјелокруга 
доноси одлуке. 

Овом Одлуком прописују се услови и поступак за постављање, односно грађење и 
уклањање приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица 
смањене покретљивости и лица са инвалидитетом (у даљем тексту : приступни 
објекти ) постијећим објектима на урбанистичким односно катастарским парцелама, а 
који нијесу прописани планским документом.  

Нацрт Одлуке о постављању, постављање, односно грађење и уклањање приступних 
рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене 
покретљивости и лица са инвалидитетом био је на јавној расправи коју је спровео 
Секретаријат за планирање и уређење простора општине Беране у периоду од 
12.08.2014.године до 26.08.2014.године којом су обухваћена јавна предузећа, 
привредници, предузетници, синдикат, НВО, представници мјесних заједница, 
грађени и политичке партије. 

На јавној расправи није било заинтересованих те самим тим није било ни писмених 
ни усмених примједби и сугестија. 

Донашењем ове Одлуке нормативно ће се уредити област којом се уређује 
постављање, односно грађење и уклањање приступних рампи, лифтова и сличних 
објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са 
инвалидитетом на територији општине Беране. 

Са напријед изложеног предлажемо да Скупштина донесе Одлуку као у предлогу 
текста. 

Секретаријат за планирање и уређење простора 

 


