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ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ

Правни основ за подношење овог Извештаја садржан је у одредбама члана 15 Закона о уређењу
простора и изградњи објеката(Сл.лист ЦГ,бр.51/08,40/10,34/11,47/11,35/13,29/13,33/14),којим је
прописана дужност органа локалне управе надлежног за послове уређења простора и изградње
објеката да Скупштини локалне самоуправе једном годишње поднесе Извјештај о стању уређења
простора. Извјештај садржи:анализу спровођења планских докумената,оцјену спроведених мјера и
њихов утицај на управљање простором,оцјену заштите простора,податке о изграђеним објектима
укључујући и објекте који су изграђени супротно закону,оцјену о исказаним потребама корисника
простора,као и друге елементе од важности за простор.
I. УВОД
1.2. Реализација обавеза и активности по основу извјештаја за претходну годину
У претходном извештају је предвиђено усвајање ДУП-ова ’’Десна обала Лима'', ''Острови'' и
''Бистрица''. Предметни детаљни планови су усвојени током извештајног периода.
Задатак ПУП-а је стварање повољног амбијента за остваривање визије и стратешких приоритета
привредног развоја кроз активну и системску сарадњу са свим чиниоцима и носиоцима развоја који
дјелују у општини Беране и у Црној Гори
Стратешки приоритети
-Привлачење директних инвестиција
-Развој инфраструктуре, планирање и уређење простора
-Јачање административних капацитета и стварање стимулативног амбијента за развој
предузетништва, малих и средњих предузећа, посебно развој индустрије, туризма и пољопривреде
-Образовање и усавршавање кадрова у приоритетним областима, култура и спорт
Циљеви односе се на:
-развојне центре – постизање вишег нивоа урбанитета општинског центра, Берана, реструктурирањем
постојеће привреде, проширењем привредне матрице и постизањем веће конкурентности, и развој
руралних центара и других перспективних насеља –Лубнице, Орах, који треба да постану
"инкубатори" развоја руралног подручја;
-рурална подручја - побољшање у цијелини економских, социјалних, културних и еколошких услова,
као и изградња инфраструктурних и пратећих садржаја, посебно имајући у виду специфичне
функције појединих дјелова руралног подручја у погледу могућности развоја пољопривреде и
прераде, експлоатације и прераде дрвне масе и пратећих шумских производа, развоја туризма и
очувања природних вриједности.
II. АНАЛИЗА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

2.1. Организација, коришћење и намјена простора по планским документима
Беранска општина на сјеверу Црне Горе, захвата Горње Полимље и лежи између врхова Бјеласице на
западу, Цмиљевице на истоку, Тивранске клисуре на сјеверу и Сутјеске и Превије на југу. Површина
Општине износи 674.97км2 и по величини територије у Црној Гори спада међу општине средње
величине. Шире градско подручје Берана, које обухвата град и насеља у долини Лима, по попису из
2011.год. има 24 229 становника што чини 71.3% од укупног броја становника општине.
Према функционалној подјели сва насеља у мрежи треба да се сврстају у оквиру седам типова
центара и насеља:
· центар регионалног значаја- град Беране
· значајни локални центар- Орах
· насеље са специјализованим функцијама-Лубнице
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· центар заједнице насеља(опслуже насеља која саобраћајно и просторно одређују центар) - Горажде,
Бубање, Доње Заостро, Доња Ржаница.
· помоћни центри(гравитирају Беранама)- Берансело, Будимље, Дапсићи, Петњик, Доње Луге,
Пешца, Буче, Лужац, Долац
· насеља сеоског карактера-остала насеља
Планирана намјена, уређење и коришћење простора у планском периоду условљена је
потребама становништва општине Беране и ширих простора за:
- пољопривредном производњом,
- развојем енергетике, а у вези са тим и рударства,
- развојем индустријских и других производних капацитета,
- насељавањем, ширењем и опремањем насеља,
- саобраћајним интерним и екстерним повезивањем,
- инфраструктурним опремањем простора,
- развојем туризма,
- квалитетном животном средином,
- заштитом природних и културно-историјских вриједности итд
Основни концепт намјене простора подразумијева рационално коришћење земљишта у
складу са његовим природним погодностима, односно, првенствено, међусобни
усклађени распоред површина погодних за развој сточарства, воћарства и ратарства,
шумарства, изградње насеља и туристичких капацитета и туристичке инфратсруктуре, рударства,
производних објеката (укључујући и енергетске), инфраструктурних и комуналних система и
објеката.
У захвату просторног плана је евидентисано 40.89% пољопривредног земљишта, 46.26% шумског
подручја.Новија евиденција о површинама предметних намјена није евидентисана.
2.2. Реализација Програма уређења простора
2.2.1. Планска документација(донијети плански документи)
Просторним урбанистичким планом је предвиђена генерална урбанистичка разрада,која је одређена
за развој у грађевинско земљиште у површини од 997,79 ха а остала површина је просторна разрада
у којој је само дио у насељима намјењен за градњу.
Планска документа су донесена у различитим периодима у складу са програмима уређења простора
и фазно су се прилагођавала Измјенама и допунама Закона и Правилника.
По новом правилнику у складу са ГИС-ом су донесена три плана у ранијем периоду и три плана
током 2015.г.Остали планови су из претходног периода који ће се прилагођавати у Измјенама и
допунама.
ТАБЕЛА БРОЈ 1-донешена планска документа
Бр

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА

Просторно урбанистички план план

ДУП "Горњи Талум"
ДУП "Медицински центар"
ДУП"Агрополимље"
ДУП "Шаћина Бара"
ДУП "Комунално"
ДУП -"Изградња"
ДУП "Школски центар ВукадинВукадиновић"
ДУП "Обалско Насеље"
ДУП "Ново Насеље"
ДУП "Парк"
ДУП "Центар"

ПОВ.
ЗАХВ/х

ОБРАЂИВАЧ

12,30
12,97
3,89
6,22
8,76
12,80
14,36
21,43
15,73
13,99
7,45

„РЗУП“доо Подгорица
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„УРБАН-МОНТ“ Подгор.
„ТЕИ“доо Подгорица
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.

674.97км2

ОПШТИНА БЕРАНЕ

„УРБАН-МОНТ“ Подгор.

ИЗМЕНЕ И
ДОП.
-усвојен
2014.г.
-усвојен 2012
- усвојен 2010
- усвојен 2011
- усвојен 2010
- усвојен 2010
- усвојен 2010
- усвојен 2009
- усвојен 2011
- усвојен 2014
- усвојен 2009
- усвојен 2010
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ДУП "Гимназија и аутобуска станица
ДУП "Стадион и Школа Вук Караџић"
ДУП "Лијева обала Лима"
ДУП "Стари град"
ДУП „Расадник“
ДУП Јасиковац 2
ДУП ''Десна обала Лима''
ДУП ''Острови''
ДУП ''Бистрица''
Урбанистички пројекат Јасиковац
Урбанистички пројекат Рег.депоније
ЛСЛ за кат парцелу 149
ЛСЛ за пречишћивач отп.вод
ЛСЛ за аеродром
ЛСЛ за бизнис зону
ЛСЛ заобилазница
ДУП Рудеш III-прва фаза реализације

ДУП Лугови и доњи Талум-прва фаза
реализације
ЛСЛ за кат.парцелу бр.1779/5 КО Буче I

ДУП Јасиковац поље-прва фаза реализације
ЛСЛ за изградњу МХЕ Калудра 2

ДУП Луге -прва фаза реализације

ДУП Сушица- прва фаза реализације

ДУП Стадион и школа Вук Караџић-измј. и
доп.
ДУП Шк. центар В. Вукадиновић -измј. и доп.
ДУП Парк-измј. и доп.

ДУП Лијева обала Лима-измј. и доп.
ДУП Хареме

4,91
22,45
7,26
8,02
5,57
2,74
33,36
66,45
30,22
2,36
9,28
0,50
10,47
113,81
16,60
5,11
0,19

„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„ТЕИ“доо Подгорица
„РЗУП“доо Подгорица
„РЗУП“доо Подгорица
„РЗУП“доо Подгорица
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„РЗУП“доо Подгорица
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.
„МОНТЕНЕГРОПРОЈ.“Подгорица

0,21

„МОНТЕНЕГРОПРОЈ.“Подгорица

0,18

„МОНТЕНЕГРОПРОЈ.“Подгорица

0,39
7,50
1,20
0,56

„Архиплан ЦГ.“Подгорица
„Архиплан ЦГ.“Подгорица
„АРХИЕНТ“ доо Подгорица
„УРБАН-МОНТ“ Подгориц.

22,90

„Архиплан ЦГ.“Подгорица

14,76

„Архиплан ЦГ.“Подгорица

14,92
7,26

39,60

„Архиплан ЦГ.“Подгорица
„Архиплан ЦГ.“Подгорица
„УРБИПРО“доо Подгорица

- усвојен 2010
- усвојен 2009
- усвојен 2009
- усвојен 2011
- усвојен 2010
- усвојен 2012
- усвојен 2015
- усвојен 2015
- усвојен 2015
- усвојен 2011
- усвојен 2010
- усвојен 2010
- усвојен 2012
-израда
у
току
- усвојен 2013
- усвојен 2008
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току
-израда
у
току

Током 2015.г.је започето 12 планских докумената у површини од 109,67 ха
Са започетим плановима је Детаљним урбанистичким плановима,урбанистичким пројектима и
локалним студијама локације је покривено 601,53 х а потребно је урадити још 395,47 ха. Детаљно
снимљена површина у катастру је 12% а 88% је површина под пописним катастром.
2.2.2. Учешће јавности при изради планских докумената
Током израде планских докумената је спровођен поступак подношења иницијатива грађана на начин
што су припремани анкетни листићи који су били доступни заинтересованим корисницима простора
да на тај начин изнесу своја виђења уређења простора и личне планове за будућу изградњу на
приватним и јавним површинама.
Након достављања Нацрта планова спровођене су јавне расправе,са Програмом јавне расправе које
су резултирале Извештајима са јавних расправа за сваки плански документ посебно.
Током текуће године су спровођене јавне расправе за следеће планове:
ДУП Рудеш III-прва фаза реализације
ДУП Лугови и Доњи Талум-прва фаза реализације
ЛСЛ за кат.парцелу бр.1779/5 КО Буче I

ОПШТИНА БЕРАНЕ
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ДУП Јасиковац поље-прва фаза реализације
Јавна расправа за ЛСЛ за изградњу МХЕ Калудра 2 је у току
2.2.3 Финансирање израде(извори,проблем у финасирању)
Финансирање израде планских докумената се врши из буџета и од заинтересованих корисника
простора. Од
12 планских докумената израду једног плана и четири израде измјена и допуна се финансирају из
буџета а седам планских докумената се финансира од стране заинтересованих корисника простора
односно инвеститора који су поднели иницијативу.
Планска документа која су финансирали заинтересовани корисници простора у складу са чл.56
Закона
Р.БР
1
2
3
4

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
ДУП Рудеш III-прва фаза реализације ,ДУП Лугови и Доњи
Талум-прва фаза реализације и ЛСЛ за кат.парцелу бр.1779/5 КО
Буче И
ЛСЛ за изградњу МХЕ Калудра 2, ДУП Јасиковац поље-прва
фаза реализације
ДУП Луге -прва фаза реализације
ДУП“Сушица“ -прва фаза реализације
УКУПНО

ВРИЈЕДНОСТ
4.000,00
8.710,00
1.785,00
3.500,00
17.995,00

Планска документа која су финансирана из буџета
Р.БР
1
2
3

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
ДУП Стадион и школа Вук Караџић-измј. и доп.
ДУП Шк. центар В. Вукадиновић -измј. и доп.
ДУП Парк-измј. и доп.
ДУП Лијева обала Лима-измј. и доп.
ДУП Хареме

УКУПНО

ВРИЈЕДНОСТ
5.950,00
4.760,00
3.570,00
2.975,00
15.470,00
32.725,00

Ажурирање геодетских подлога за потребе израде планских докумената
Р.БР
1

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ

Ажурирање геодетских подлога

ВРИЈЕДНОСТ
10.000,00

2.2.4. Уређивање грађевинског земљишта
Опремање грађевинског земљишта у циљу имплементације планских докумената Општина врши
преко Агенције за изградњу и развој у виду комуналног опремања а у складу са Програмом уређења
простора.
Такође треба истаћи да постоји могућност комуналног опремања и од стране инвеститора. Ово
питање би требало ријешити на начин да инфраструктура,коју инвеститор буде радио, буде изграђена
у складу са нормативима у грађевинарству, стручно надзирана и предата на управљање јавним
предузећима у складу са законом.Таквих примера током извештајног периода није било.
Агенција за изградњу и развој је у извјештајном периоду одрадила следеће радове:
ТАБЕЛА БРОЈ 2-радови урађени из општинског буџета
Р.БР

ОПИС АКТИВНОСТИ

1

МЗ Лубнице (Курикуће , Главаца ) .Реконструкција и санација локалних и

ОПШТИНА БЕРАНЕ
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

категорисаних путева
МЗ Заград и Руишта. Реконструкција и санација локалних ои категорисаних
путева
МЗ Полица Реконструкција и санација локалних ои категорисаних путева
МЗ БубањеРеконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Загорје.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Лужац.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Шекулар.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Калудра.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ ДапсићеРеконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Луге.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Црни врх.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Будимља .Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Пешца.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Заостро .Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
МЗ Ржаница .Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева
Петњик.Реконструкција и санација локалних и категорисаних путева.
Талум
Градска плажа
Изградња склоништа за псе-прва фаза
Ограђивање сточне пијаце

14,769.09 €
32,216.28 €
2,873.85 €
833.00 €
3,748.50 €
6,643.18 €
5,955.95 €
11,162.20 €
1,249.50 €
2,249.10 €
1,332.80 €
208.25 €
291.55 €
2,873.85 €
1,374.45 €
145.78 €
749.70 €
6.162,00
5.600,00

Дирекција јавних радова је у извјештајном периоду одрадила(ради) следеће радове:
ТАБЕЛА БРОЈ 3-радови урађени из државног буџета и донација
Бр.

1
2
3
4
5

РАДОВИ У ТОКУ (објекти)

Наставак изградње спортске хале
Реконструкција Улице Терамо
Реконструкција Улице црвеног крста
Регионални бизнис центар
Склониште за псе и остале животиње-прва фаза

Наведене обавезе су рађене на основу планске документације из ранијег периода а у току 2015.г.су
урађени следећи пројекти:
ТАБЕЛА БРОЈ 4 –израда пројектне документације
Бр.

1
2
3

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Главни пројекат за помоћне објекте у функцији локације за
привремено складиштење комуналног отпада
Главни пројекат реконструкције источне трибине стадиона
Идејни пројекат фасада

ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИТОР

Општина

4.160,00

Општина
Општина

26.800,00
6.000,00

2.2.5. Незавршене обавезе (спецификација, разлози)
У односу на планиране обавезе по Програму уређења простора обавезе по основи израде планске и
техничке документације које нису урађене су:
1
2

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА
ДУП“Луге“ -53,7ха
ДУП“Гробље“ -17,3ха
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-недостатак средстава
-недостатак средстава

ОПШТИНА БЕРАНЕ
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1

Пројекат рециклажног двориста

2

Пројекат
реконструкције
куће
Мићовића и општинског објекта
код вртића
Пројекат реконструкције спортске
хале у Харемима
Пројекат канализације и водовода
до зграда на Рудешу

3
4
5

Пројекат електроинсаталација до
зграда на Рудешу-доводно кабло

6

Израда главног пројекта прилазног
пута од магистралног пута до
планираног постројења за
пречишћавање отпадних вода

7

Израда главног пројекта прилазног
пута до резервоара на Јасиковцу
Израда пројекта МХЕ Миољ поље и
Дапсиће
Израда пројекта за тротоар од
регионалног пута код бивси
агрокомбината до градског гробља
Експропријација улице од црпне
станице до стадиона

8
9
10

За реализацију овог пројекта су тражена донаторска
средства и аплиццирано је на конкурсу Норвешке
амбасад
-недостатак средстава
-припремљен пројектни задатак за конкурсно рјешење у
сарадњи са Министарством одрживог развоја и туризма
-услов за израду овог пројекта је завршен пројекат
стамбених зграда за расељена лица који је још у фази
израде
-услов за израду овог пројекта је завршен пројекат
стамбених зграда за расељена лица који је још у фази
израде
-овај пројеката је ушао у израду пројектне
документације за постројење –у фази тендерске
документације
-овај пројеката је ушао у израду пројектне
документације за водоснабдијевање –у фази израде
-недостатак средстава
-овај пројекат је везан за израду ДУП-а“Гробље“који се
преноси за први квартал наредне године
-недостатак средстава

2.2.6. Локални плански документи донијети од стране Владе Црне Горе
У извјештајном периоду нису рађени локални плански документи од стране Владе ЦГ
2.2.7. Документациона основа, са посебним освртом на активности израде базних студија
У циљу праћења стања у простору, Беране посједује документациону основу за територију
града коју припрема и води Секретаријат за планирање и уређење простора .Беране је у посједу
раније документације о простору која је рађена за потребе израде Генералног урбанистичког плана и
просторног плана Општине Беране као и документације која је урађена након њиховог доношења.
Имајући у виду чињеницу да да је усвојен ПУП, ова документација ће се анализирати и у складу са
новим смјерницама и временском дистанцом ажурирати. Само доношење планских докумената није
довољно да се
обезбиједи уређење простора већ је од пресудног значаја, прије свега, одговарајућа земљишна
политика.
Такође се уочава да је неопходно што пре доносити нова планаска документа на основу Просторног
урбанистичког плана јер, судећи по захтевима и потребама корисника простора-грађана дошло до
ширења приградских насеља,која захтијевају значајнија улагања у смислу комуналног опремања јер
су неплански рађена.
Анализом израде планова уочава се да планови који су рађени са жељом да се што више нелегалних
објеката легализује, су донекле постигли циљ јер се за легализацију интересују искључиво
инвеститори који праве пословне просторе.Неформални објекти рађени у претходном периоду нису
пописани него се планира фазна легализација током израде планова.
У циљу уређења простора припремљен је Нацрт локалног плана заштите животне средине који је
прошао јавну расправу и очекује се до краја године усвајање.У току је израда Локалног плана
управљања отпадом и спроведена четири поступка процјене утицаја на животну средину.

ОПШТИНА БЕРАНЕ
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2.3. Синтезна карта
У прилогу Извјештаја налази се графички приказ захвата планова са одговарајућим колоритом фаза
израде планова.
2.3.1 графички приказ граница планираних планских докумената-СИНТЕЗНА КАРТА 1
2.3.2 графички приказ граница донијетих/важећих планских докумената
и планова који су у току (1:5000)-СИНТЕЗНА КАРТА 2
2.4. Основ коришћења земљишта (својина, коришћење, закуп) - графички приказ на
карти 1 : 1000
Основ за коришћење земљишта је:
-власништво-све грађевинске дозволе за сталне објекте су издате на приватним парцелама
-Законом је предвиђено вршење комплетирања урбанистичких парцела на рачун општинске својине и
у извештајном периоду је било 4 комплетирања УП
-Закључено је 160 уговора о закупу земљишта(привремени објекти)
На подручју Берана је у периоду од 2004.г. до 2006.г. поднето 289 захтјева за реституцију.У
извештајном периоду је обрађено 7(за површину од 27.520м²) захтјева од стране Комисије за
реституцију а ријешено 3 предмета(за површину од 9.949м²).
-Поднијет је један предлог за експропријацију стамбеног објекта

2.5. Пољопривредне површине, шумске површине, водне површине, остале природне
површине, површине инфраструктуре, површине за специјалне намјене, и др. - преглед
У захвату просторног плана је евидентисано 40.89% пољопривредног земљишта, 46.26% шумског
подручја. Новији подаци о површинама предметних намјена није евиднтисана.
Земљиште је један од најважнијих природних ресурса, па је његово чување, уз одржавање и
повећавање његове плодности предуслов за производњу хране. Иако је обновљив ресурс, земљиште
се врло споро ствара, а јако брзо може бити уништено, како дејством природних фактора - ерозијом,
клизиштима, поплавама и сл., тако и човјековим утицајем – уништавањем биљног покривача,
изградњом објеката, загађењем и сл.. Под утицајем ових чинилаца у општини Беране угрожено је
доста земљишта, па се смањивало плодно земљиште. Овај процес се, нажалост, наставља и даље. О
степену загађења земљишта нема поузданих података, али се земљишта начешће загађују у близини
насеља, објеката за прераду дрвета, у близини саобраћајница и водотокова гдје се најчешће одлаже
отпад.
2.5.1 Пољопривредне површине
Богатство пашњака, ливада и традиција свакако су фактори који оправдавају развој све траженијих
производа здраве хране, што агрокомплекс на Беранској територији може обезбиједити. Подстицање
оснивања и развоја етнотуристичких фарми је најуспјешнији пут да се економски валоризује и
профитно обезбиједи развој сеоских домаћинстава општине Беране, у комбинацији са активирањем
потенцијала за еко – етно туризам.
Могуће је развијати:сточарство,ратарство,воћарство, сакупљање и откуп љековитог биља и

шумских плодова и др.

ТАБЕЛА БРОЈ 5 : Пољопривредно земљиште према категоријама коришћења (ха)

Након одвајања Општине Петњица
Година

Укупно пољ.
земљиште

Обрадива површина

2010.

26 070

12 394

свега

оранице и
баште

3 435

воћњаци

ливаде

910

8.049
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Током 2015.г. није било промјене намјене површина из пољопривредног у грађевинско

2.5.2 Шумске површине
Укупна површина шума и шумских земљишта на подручју шумске управе Берана износи 20.935,00
ха.
Високе шуме учествују у укупној површини шума са 62,2%. Потенцијална површина шума за
производњу, укључујући 1.162,10 ха голети за пошумљавање, износи 22.329,42 ха.
Текући годишњи запремински прираст привредних шума (без шикара) износи просјечно 3,75 м3/ха, а
интензитет прирашћивања је 1,82 м3/ха.
У укупном запреминском прирасту четинари учествују са 67%, а лишћари са 33% .
2.5.3 Водне површине
Водне површине обухватају површине вода и површине водног добра са водним објектима.
С обзиром на хидроенергетске потенцијале водотока Бистрице, Калударске и Шекуларске ријеке,
Дапсићке ријеке, Јеловице,
Коњске ријеке, Брзаве и др. а у складу са истраживањима ових потенцијала и Државним програмом
изградње малих хидроелектрана, биће омогућена изградња ових објеката и у ту сврху ангажовање
земљишта на начин који не утиче штетно на животну средину и културно - историјске вриједности, а
што ће бити проверено кроз израду одговарајуће техничке документације и студије процјене утицаја.
У складу са извршеним испитивањима ПУП-ом су прецизиране локације за изградњу
минихидроелектрана с тим што је за неиспитане локације могуће у даљем спровођењу кроз техничку
документацију прецизирати локације а што ће пратити и процјена утицаја на животну средину. Мини
хидроелаектране могуће је лоцирати и на постојећем водоводу у складу са техничким могућностима.
На плану коришћења хидроенергетског потенцијала планирана је:реализацију концесија на
истраживање и коришћење хидропотенцијала тј. изградњу малих хидроакумулација и
хидроелекетрана на ријеци Бистрици. Предвиђене су сљедеће мини хидроелектрана: МХЕ Кривуља,
МХЕ Коњска 1, МХЕ Коњска 2, МХЕ Јеловица 1, МХЕ Јеловица 2, МХЕ Бистрица 1, МХЕ Бистрица
2 и МХЕ Језерштица укупне снаге око 10МW.
-На Шекуларској ријеци предвиђене су мини хидроелектране и то: МХЕ Спалевићи, МХЕ Рмуши,
МХЕ Орах и МХЕ Шекулар укупне снаге приближно 4МW за које је обезбијеђена концесија од
стране државе. На овој ријеци предвиђа се изградња још једне мини хидроелектране снаге 1МW и то
Шекулар 2.
На плану коришћења енергије на бази вјетра планирано је:
- омогућавање истраживања и давање концесија на коришћење енергије вјетра.
- да се омогући да се, по обављању детаљних истраживања за ове потребе, производња електричне
енергије на бази вјетра уведе као нова дјелатност на овим просторима; за потребе израде истражне
документације о стварним потенцијалима овог ресурса проучиће се орографски системи који имају
најповољније климатске услове за коришћење енергије вјетра: ПУП-ом се дозвољавају и
истраживања и реализација овог вида дјелатности и на свим просторима у складу са утврђеним
потенцијалима (за ове потребе могуће је да општина Беране изради и посебну студију о условима за
коришћење енергије вјетра).
2.5.4 Минерални ресурси
Концепт коришћења минералних ресурса на подручју општине Беране заснован је на реалним
потенцијалима,
ограничењима за коришћење (поготово еколошким), на опредјељењима Државе (студијски и плански
материјали ПП ЦГ до 2020.год.), и као такав, подразумијева да:
− Рудни рејони олова и цинка у подручју планине Сјекирице просторним планом се намјенски
опредијељују за рударско-геолошку активност, са одговарајућим рударским објектима и
инфраструктуром.
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− Просторним планом се намјенски истичу доказани и потенцијални простори за експлоатацију
архитектонско-грађевинског или украсног камена и гранита и то у кањону ријеке Бистрице.
− У највећој могућој мјери, треба заштитити од даље изградње и урбанизације сва лежишта
минералних сировина
− При планирању и експлоатацији минералних сировина испоштовати принцип реалног сагледавања
еколошког аспекта коришћења минералних сировина у односу на позитивне ефекте њиховог
коришћења, те у планирању
и експлоатацији минералних сировина спровести највећи могући степен заштите кроз прописивање
мјера заштите простора, са циљем достизања одрживог развоја, како еколошки аспекти не би постали
кочница развоја ионако
сиромашних планинских крајева. У складу са тим, као основни захтијев одрживог развоја
подразумијева се коришћење природних ресурса уз примјену свих технолошких и техничких мјера
ради што мањег неповољног утицаја на животну средину.
2.5.5 Површине специјалне намјене
Ове површине обухватају лежишта минералних сировина и површине експлоатационих поља,
концесиона подручја, екстериторијалне површине и заштићена подручја. На подручју општине
постоје богата налазишта угља, као и лежишта олова и цинка, опекарске глине, грађевинског камена,
шљунка и пијеска. За сада се не врши значајнија експлоатација руда и минералних сировина осим
експлоатације шљунка и пијеска у кориту ријеке Лим која је често и неконтролисана па деградира
околину. У даљој експлоатацији минералних сировина морају се примјењивати све потребне мјере за
спречавање деградације простора.
2.6. Демографска кретања
Сјеверно подручје Црне Горе има мању густину насељености, проистекло из процеса урбанизације и
механичког кретања становништва из Сјеверног према Средишњем и Приморском региону. Општина
Беране је једна од општина у Сјеверном региону гдје је присутно континуирано опадање становника.
Табела бр.6-Кретање укупног броја становништва
ГОДИНА
ПОПИСА
Црна Гора
Беране
проценат (%)

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2003.

2011.

377 189
27 655
7.33%

419 873
30 376
7.23%

471 894
34 280
7.26%

529 604
40 085
7.57%

584 310
42 285
7.24%

615 035
38 953
6.33%

620 145
35 068
5.65%

620 029
33 970
5.48%

процјена
2020.
687 366
40 053
5.83%

Из претходне табеле се види да је број становника био у порасту све до 1981.год.(42 285 становника),
када долази до наглог пада, тако да је 2003.год. Беране имало свега 35 068 становника, што је свега
5.65% у односу на Црну Гору и по најновијем попису из 2011. године примјећује се пад
становништва 33 970, односно 5.48% у односу на укупан број становништва Црне Горе. Тај проценат
је био 7.57% у 1971-ој години, 7.24% у 1981-ој години.
Разлог за то треба тражити у погоршању економске ситуације, стагнације у развоју предузећа,
нарочито већих, као што је била фабрика целулозе и папира, и паду животног стандарда у општини,
што је условило исељавање становништва у веће центре, прије свих у Подгорицу и приморске
градове, као и одлазак у иностранство.
Беране је прихватило значајан број избјеглих и расељених лица са других подручја, као последицу
ратних дешавања у региону.
2.7. Спровођење подзаконских аката (обавезе из Закона, ефекти)
У извештајном периоду је донесена измјена и допуна Закона о планирању и уређењу
простора.Обавезујуће Одлуке на основу истог су усвојене:
ТАБЕЛА БРОЈ 7 : Подзаконска акта 2015.г.
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Р.БР.
1
2
3

ОДЛУКЕ
Одлука о комуналном опремању
Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама
Одлуку о начину привременог складиштења комуналног отпада

УСВОЈЕНЕ
-усвојен 2015.
-усвојен 2015.
-усвојен 2015.

Ефекти доношења одлуке о комуналном опремању су отварање могућности спровођења планских
докумената,испуњавање захтјева заинтересованих корисника простора,планско спровођење
стратешког плана општине у складу са Законом и обезбеђивање средстава за изградњу
инфраструктурних објеката на јавним површинама .
2.8. Издати УТУ, грађевинске дозволе, употребне дозволе
У извештајном периоду као редовни послови су се издавали урбанистичко технички услови јер
Општина Беране још није активирала сајт и нису урађени сепарати са условима иако су планови
започети по старом закону завршени по новом закону.Анализом редовних послова издата су следећа
акта:
ТАБЕЛА БРОЈ 8 –издати акти за спровођење плана
БР.
1
2
3

АКТА
УТУ
ГРАЂ.ДОЗВОЛЕ
УПОТРБНЕ ДОЗВОЛЕ

КОМ
70
31
10

БРГРП/м²

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

2.634

1 822 855,00

У првом кварталу је издато 9,у другом 10,у трећем 8 а у четвртом кварталу 4 грађевинске дозволе са
планираних 21 станова .По намјени је издато грађевинских дозвола за 6 пословно стамбених
објекта,11 стамбених објеката,1 пољопривредни објекат,1 пословни ,2 привремени ,комунални
објекат 1 ,2 инфраструктурних објеката и 7 помоћних објеката.
2.9. Привремени објекти из надлежности локалне самоуправе (члан 117 Закона)
Измјена и допуна плана привремених објеката је усвојена у извјештајном периоду . Циљ израде
предемтног плана је сагледавање општег стања у граду по питању привремених објеката,нарочито
киоска од којих је доста у лошем стању а неки и не функционишу.
Одлука о привременим објектима која је усклађена са Законом о уређењу простора и изградњи
објеката је предвидјела израду Елабората о привременим објектима и односи се на монтажне објекте.
С обзиром да су јавне површине и површине до привођења планова намени прилично оптерећене
привременим објектима није рађен нови Елаборат нити је у извештајном периоду додјељивано
локација за привремене објекте.
Идеја надлежног Секретаријата је да се још једном евидентишу постојећи монтажни објекти,провјери
и процјени њихово даље егзистирање а објекти који не послују уклоне са јавних површина и њихова
мјеста се путем лицитације додјеле заинтересованим корисницима простора.
Планом је предвиђено 46 локација за привремене објекте на општинском земљишту а предвиђена је и
могућност постављања објеката на приватном земљишту.
2.10. Детаљна анализа инвестиционих потенцијала базирана на важећим планским
документима
Важећа планска документација даје планске и развојене претпоставке за инфраструктурне објекте
неопходне за адекватно одвијање јавних функција града и то у дијелу:
- инфраструктурне објекте, туристичке комплексе, стамбене комплексе, трговачке садржаје пословне комплексе, квалитетног водоснабдијевања, одвођења отпадних вода, третман отпадних
вода, депоновање отпада, рециклирање отпада, градска гробља ,пијаце и сл.
Основни концепт намјене простора подразумијева рационално коришћење земљишта у складу са
његовим природним погодностима, односно, првенствено, међусобни усклађени распоред површина
погодних за развој сточарства, воћарства и ратарства, шумарства, изградње насеља и туристичких
капацитета и туристичке инфратсруктуре, рударства, производних објеката (укључујући и
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енергетске), инфраструктурних и комуналних система и објеката. У наредном периоду неопходно је
контролисати и усмјеравати коришћење простора општине и спречавања негативних појава, односно
остваривање позитивних ефеката просторног развоја.
С обзиром да дјелови беранске општине припадају Националном парку "Биоградска Гора", и да
значајни дио општине захвата Бјеласица, контролисана употреба простора је од изузетног значаја,
како не би дошло до угрожавања природних вриједности простора, истовремено и туристичких
мотива овог краја.
Простор општине Беране треба развијати у складу са принципима одрживог развоја што
подразумијева организовану планску употребу – коришћење, уређење и заштиту у складу са
природним и створеним потенцијалима и ограничењима беранског краја.
На подручју које обухвата административна општина Беране, задржаће се доминантно плодно тле,
које је углавном пољопривредно или шумско, а неплодне површине су највећим дијелом намијењене
становању и путевима, али и специфичним радним зонама – индустрији, коповима, депонијама и др.
Становници већине села бавиће се пољопривредом (сточарством, воћарством, ратарством и
повртарством) и туризмом. Брдско планински шумовити предјели углавном остају мање насељени, уз
веома контролисану градњу објеката у функцији шумарства, инфраструктуре и туризма.
Шумске површине, које су последњих година такође имале тенденцију смањења, убудуће треба
увећати пошумљавањем деградираних шумских земљишта и огољелих терена.
III. СПРОВЕДЕНЕ МЈЕРЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ И ЊЕГОВУ
ЗАШТИТУ
3.1.

Мјере спроведене у циљу подстицања квалитета грађења и обликовања простора

3.1.1. Управљање простором
Израдом измјена и допуна детаљних планова су започете мере у циљу подстицања квалитета
грађења.Издавањем грађевинских дозвола се наплаћује накнада за комунално опремање и од тих
средстава се врши унапређење инфраструктуре.
Активно праћење стања енергетске ефикасности у овом подручју се приликом издавања
урбанистичко техничких услова и контроле пројектне документације обавезују грађани да се
приликом изградње објеката придржавају правила сровођења енергетске ефикасности за објекте.
Такође се редовним активностима –издавањем УТУ условљавају инвеститори да објекте граде у
складу са правилником о прилагођавања објеката лицима са инвалидитетом.
Умјерена и систематизована динамика израде планске документације,са свеобухватном анализом
потреба града и приватних иницијатива је основ за постепени опоравак и даљи развој града.
3.1.2. Заштита простора
Кроз систем разраде урбанистичких планова посебну пажњу треба посветити очувању природних
простора од могуће стихијске урбанизације и непланског ширења простора. С тим у вези, треба
задржати ниво учешћа изграђеног простора на постојећем нивоу, посебно ограничавајући зоне
насеља ван вриједних природних подручја и подручја са вриједним пољопривредним земљиштем.
Ради заштите водних ресурса који су значајни за водоснабдијевање треба обезбиједити адекватно безбједно просторно лоцирање оних објеката који су ризични за загађивање животне средине. Такође,
објекти који су ризични за животну средину, а сврстани су у категорију захвата за које је обавезно
спровођење процјене утицаја на животну средину, треба да буду просторно лоцирани ван подручја
која су заштићена или се планирају да буду заштићена подручја природе.
Током спровођења планских докумената се водило рачуна да се заштити јавно добро на начин што се
приликом издавања УТУ наводила обавеза инвеститора да објекат пројектује и гради у складу са
важећим прописима из области заштите животне средине(заштите од загађења,заштите од
буке,заштите од претјераног заузимања јавних површина за паркирање и др.). У том циљу је
основано доо Паркинг сервис и усвојена Одлука о јавним паркиралиштима И гаражама
За све објекте који подлијежу утицају на животну средину су рађени Елаборати о процјени утицаја а
за планска документа рађене су Стратешке процјене утицаја.
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Од стране надлежних служби су редовно спроведени поступци о потреби израде елаборате за 4
објеката за које су спроведени коплетни поступци И наложена израда Елабората о процјени утицаја.
3.1.3. Борба против бесправне градње
Инспекцијски надзор је у надлежности Управе за инспекцијске послове, и по расположивим
подацима у извештајном периоду,на подручју Берана извршено је 40 инспекцијских надзора по
иницијативи грађана.Донешено је једно рјешење о рушењу објекта,а у шест случајева се приступило
печаћењу објеката.Поднешена је једна кривична пријава.
Инспекција заштите простора једонела 12 закључака о одбацивању иницијатива због
ненадлежности,а у 7 случајева је предмет прослеђен другом органу на поступање.
У 8 инспекцијских прегледа,по налогу инспектора,отклоњене су неправилности достављањем
грађевинске дозволе,па је оступак обустављен.
Грађевинска инспекција је у извјештајном периоду примила 10 иницијатива за вршење инспекцијског
надзора.У 9 случајева извршени су инспекцијски прегледи у којима нису утврђене неправилности
док је једна иницијатива прослеђена другом органу на надлежност.
Грађевинска инспекција је у извјештајном периоду донијела 4 рјешења за пробни рад за објекте МХЕ
а примила 5 пријава за почетак грађења на основу издатих грађевинских дозвола.
Из надлежности локалне управе која врши мониторинг за инспектора заштите простора и
грађевинског инспекрора у извештајном период је поднешено 22 пријава и евидентисано 22
бесправних објеката на приватним парцелама.
3.2 Утицај мјера на пољопривредне површине, шумске површине, водне површине,
остале природне површине, површине инфраструктуре, површине за специјалне намјене и
др.
ПУП-ом су препознати основни ресурси и потенцијали за развој општине:
Ресурси и потенцијали: Лежишта и резерве мрког угља; шљунак и песак; квалитетно
пољопривредно земљште и комплекси шума; изграђени индустријски капацитети; формиране
друштвене функције; сервиси и опремљеност зоне; атрактивни планински простори Бјеласице и
Смиљевице; изграђени туристички смјештајни капацитети и опрема; квалитетна вода за узгој рибе и
хидроенергетски потенцијал ријеке Лим за изградњу мини-хидроелектрана.
Приоритети развоја: Индустрија, с оријентацијом на финализацију; пољопривреда, усмјерена на
производњу воћа и узгој стоке; узгој рибе; рударство; функције услужног центра ширег значаја;
транзитни и планински туризам; аеродром, мале хидроелектране и термоелектране.
Ограничења: Повећање капацитета и реализација других развојних програма условљени су
примјеном технологија које неће загађивати животну средину; ограничење урбанизације, развоја
индустријских функција и техничке инфраструктуре у подручјима потенцијалних хидроакумулација
и препознатих лежишта мрког угља.
Конфликти: Конфликт између урбанизације и пољопривредног земљишта. Постоји и конфликт
између потребе валоризације потенцијала и расположивог радно способног дијела становништва,
услед евидентног диспаритета у садашњем нивоу друштвено-економског развоја између ове подзоне
и просјека Црне Горе. Повремено је присутан конфликт нерегулисаног тока ријеке Лима и
дјелатности у његовој долини (пољопривреда, рибарство, локални саобраћај и др.).
Сви евидентисани конфликти се могу усагласити тако што ће се приликом спровођења предметних
планских докумената водити рачуна о примјени закона о заштити животне средине.
Нарочито би требало обратити пажњу на утицај мјера на концесије као право:
- коришћења природног богатства, добра у општој употреби и другог добра од општег интереса које
је у државној својини, или обављања делатности од јавног интереса, уз плаћање концесионе накнаде
од стране концесионара или пружање финансијске накнаде или друге подршке концесионару за
остваривање одговарајућег јавног интереса,
- финансирања, истраживања, пројектовања, изградње или реконструкције, коришћења, одржавања,
ревитализације и предаје објекта, уређаја или постројења, у уговореном року, у својину концедента,
укључујући и друге сличне облике.
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3.3. Грађевинско земљиште
У захвату општне Беране је Предлогом ПУП-а предвиђена зона за разраду урбанистичких планова и
то је уједно зона грађевинског земљишта у површини од 997,79 ха .Ужа грађевинска зона на
подручју већ донешених планова чија је површина 491,86 х има урађену инфраструктурну мрежу а
остали дио су сеоска подручја разуђена и нису усаглашене потребе заинтересованих корисника
простора и општинских инвестиција.
Биланс површина у зони грађевинског земљишта је следећи:
ТАБЕЛА БРОЈ 9 – Биланс површина планираног стања – генерално - урбанистички део(грађевинско
земљиште)
ПОВРШИНА НАМЈЕНЕ м2

НАМЈЕНА

ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ

Површине за становање мале густине
Површине за становање средње густине
Површине за становање веће густине

3 954 573
1 087 097
38 138

Површине за централне делатности
Површине за туризам
Површине за школство и социјалну заштиту
Површине за здравствену заштиту
Површине за културу
Површине за спорт и рекреацију
Површине за мешовиту намену
Површине за индустрију и производњу
ПОВРШИНЕ ЗА ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ
Површине јавне намене
Површине за специјалне намене
ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ
Заштитне шуме

292 860
11 108
121 063
39 395
1 278
113 194
1 158 243
99 450

Површинске воде
ПОВРШИНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Објекти електроенергетске инфраструктуре
Објекти хидротехничке инфраструктуре
Објекти комуналне инфраструктуре
Површине за гробља
Површине за верске објекте

537 480
450 869
368 066
486 643
21 926
29 932
33 898
93 495
28 876

ПОВРШИНЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Железнички саобраћај
Ваздушни саобраћај
Друмски саобраћај
УКУПНА ПОВРШИНА ЗАХВАТА ПЛАНА ГУРа

45 264
485 016
477 708

9 977 661

3.4. Износ накнада за комунално опремање грађевинског земљишта (остварених у поступку
издавања грађевинске дозволе и у поступку издавања употребне дозволе) и уговорених
накнада
Приходи по основу издавања грађевинске дозволе које су реализовани у извештајном периоду
ПРИХОДИ КОМ. ОПРЕМАЊЕ

€

25.449,08
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Укупно приходи по овом основу за 2015.г. је 25.449,08 €
3.5. Обално подручје
Обално подручје уз Лим је дјелимично у захвату детаљних планова заштићивано потпорним
зидовима од габиона у ранијем периоду а у извештајном периоду нису настављени ти радови.
Подаци о уступању концесија на Лиму у захвату општине није познато.
3.6. Изворишта вода и језера
Извори и врела
Планина Бјеласица и њена подгорина имају најбогатију хидрографску мрежу у Црној Гори.
Преовлађују нормалне издани, које се хране од процијеђених атмосферских падавина. Воде има
током цијеле године на Бјеласици, Цмиљевици и Мокрој планини јер се кроз земљиште дуго
процјеђују сњегови, нарочито они у заветринским, осојним странама. По томе оне се поклапају са
равномјерним годишњим плувиометријским режимом. Изузетно ниске температуре воде имају
извори: Кофиљ вода (Зекова глава), Скакан, Ледни извори (Локва), Добра вода (Мокри До,
Цмиљевица). Издашност им је мала али постојана и креће се од 1 до 10 л/с. Ови извори су од значаја
за катунске насеобине, суватског појаса Бјеласице.
Врела се јављају и на десној и на лијевој долинској страни Лима испод кречњачких површи и брда, у
његовом кориту и на површи Полице. Најпознатија су: Манастирско, Горашко, Заградско, Петњичко,
Загорско, Навотинско и Мерића врело Заградско врело настаје у нижој, влажној зони једне мање суве
крашке долине на Полици. Петњичко врело (ћато) смјештено у великом кречњачком амфитеатру
испод Крчева. Слична петњичком су Загорско (испод Крчева) и Навотинско врело (испод Пештера).
Нешто различитија од њих су врело Алуга (30 л/с) испод Ђевојачког крша у долини Калударске
ријеке, и Топљик (10 л/с) испод Баља, у долини Шекуларске ријеке. Два најјача врела у Беранском
крају је Манастирско врело (300л/сец) и Врело Подбара (120 л/с) које се јавља испод села Буча.
Значајнија крашка врела у долинама су Виницко врело(10л/с) изнад Љута и Мерића врело(300 л/с)
изнад корита Бистрице код Лубница.
Језера
Посебна хидрографска карактеристика Беранског краја су језера. Представљена су високопланинским
језерима и локвама ледничког порјекла.
У области интензивне ледничке ерозије, настала су у циркним и валовским удубљењима Пешића
језеро, Шишко, Велико и Мало Урсуловачко и више Локви. Чиста вода у језерима потиче од
различитих извора који их хране и снијега који се дуго одржава на осојним падинама. Запажена је
појава спорог, али сталног спуштања нивоа воде у језерима и свођење водене површине само на
најдубље дјелове. Локве су представљене малим, плитким удубљењима, периодским испуњеним
водом и обраслим вегетацијом.
Језера због својих природних одлика, специфичне генезе, естетике предјела представљају значајну
туристичку вриједност чији потенцијали нијесу искоришћени. Према томе она су фактор за развој
појединих облика планинског туризма.
3.7. Енергетски потенцијали
Енергетика која обједињава цио процес производње електричне енергије (од експлоатације угља,
коришћења хидроенергетског и другог потенцијала до производње електричне и топлотне енергије),
представља доминантни комплекс привредних активности у беранском крају, од Државног значаја.
На плану термоенергетике планирано је:
− Развијање комплекса Термоелектране Беране се у правцу изградње II блока, уз примјене свих
техничких стандарда и захтјева заштите животне средине (планско рјешење Просторног плана Црне
Горе и Стратегије развоја енергетике у Црној Гори до 2025 год.). Напомиње се да је овај
термоенергетски објекат могуће изградити и у зони будућег копа у Маочу, уколико се на основу
одговарајуће документације (студије изводљивости, техничке документације) ова локација покаже
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оправданом. Еколошки критеријуми треба да буду од примарног значаја при одређивању
микролокације термоелектране.
На плану коришћења хидроенергетског потенцијала планирана је:
• реализацију концесија на истраживање и коришћење хидропотенцијала тј. изградњу малих
хидроакумулација и хидроелекетрана на ријеци Бистрици. Предвиђене су сљедеће мини
хидроелектрана: МХЕ Кривуља, МХЕ Коњска 1, МХЕ Коњска 2, МХЕ Јеловица 1, МХЕ Јеловица 2,
МХЕ Бистрица 1, МХЕ Бистрица 2 и МХЕ Језерштица укупне снаге око 10МW.
• На Шекуларској ријеци предвиђене су мини хидроелектране и то: МХЕ Спалевићи, МХЕ Рмуши,
МХЕ Орах и МХЕ Шекулар укупне снаге приближно 4МW за које је обезбијеђена концесија од
стране државе. На овој ријеци предвиђа се изградња још једне мини хидроелектране снаге 1МW и то
Шекулар 2.
водоток

река Бистрица
река Бистрица
притока
р.Бистрице
притока
р.Бистрице
притока
р.Бистрице
притока
р.Бистрице
притока
р.Бистрице
притока
р.Бистрице

назив МХЕ

Q(м3/с)

Хб(м)

г-Кд

П(МW)

Е(ГWх)

Бистрица-1
Бистрица-2
Јеловица-1

2,5
2,4
1,4

95
50
190

(875-780)
(950-900)
(1210-1020)

2,3
1,2
3,0

8,5
4,3
11,8

Јеловица-2

1,1

60

(1270-1210)

0,8

2,5

Језерштица

0,25

365

(1575-1210)

1,15

4,1

Коњска -1

0,22

250

(1010-760)

0,6

1,9

Коњска-2

0,18

365

(1380-1015)

0,9

3,0

Кривуљска

0,15

165

(1325-1160)

0,29

1,0

На плану коришћења енергије на бази вјетра планирано је:
• омогућавање истраживања и давање концесија на коришћење енергије вјетра.
• да се омогући да се, по обављању детаљних истраживања за ове потребе, производња електричне
енергије на бази вјетра уведе као нова дјелатност на овим просторима; за потребе израде истражне
документације о стварним потенцијалима овог ресурса проучиће се орографски системи који имају
најповољније климатске услове за коришћење енергије вјетра: ПУП-ом се дозвољавају и
истраживања и реализација овог вида дјелатности и на свим просторима у складу са утврђеним
потенцијалима (за ове потребе могуће је да општина Беране изради и посебну студију о условима за
коришћење енергије вјетра).
3.8. Погранична подручја, мање развијена подручја
Мање развијена подручја су планински предјели који су у свим ранијим и садашњим планским
документима предвиђени за развој туризма.Ти планови се дуги низ година нису реализовали тако да
је дошло до расељавања становиништва.Иако је развој пољопривреде један од основних стратешких
развојних праваца на овим подручјима егзистирају старачка домаћинства која не могу да изнесу
терет развоја.

3.9. Управљање отпадом – просторни аспект, пречишћавање отпадних вода
3.9.1 Управљање отпадом
У складу са Просторним планом Црне Горе до 2020. године („Службени лист ЦГ“, број 24/08) за
општине Беране, Рожаје, Андријевицу и Плав предвиђена је изградња регионалне санитарне
депоније на одговарајућој локацији.
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С обзиром да локација Васове воде која је дефинисана је као локација за изградњу депоније, односно
регионалног центра за обраду отпада не функционише и предвиђена је санација исте до дугорочног
рјешења питања управљања отпадом, Општина Беране ће управљати комуналним отпадом у складу
са чланом 78 Закона о управљању отпадом („Службени лист ЦГ“, број 64/11), који прописује
могућност привременог складиштења истог. У складу са овим чланом, донијета је Одлука о
одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада, за локацију Рујишке лазе.
Сходно наведеном Закону, локална самоуправа је донијела Одлуку о начину привременог
складиштења комуналног отпада и условима заштите животне средине и здравља људи, која
дефинише привремено складиштење комуналног отпада.
Како је Влада Црне Горе, Капиталним буџетом за 2014. годину опредијелила 900.000 еура за санацију
тог несанитарног одлагалишта, током ове године је започета реализација пројекта санације истог
израдом главног пројекта санације у извештајном периоду . Модел санације Васових вода ће се
одредити након извршене карактеризације отпада. Завршена је и процедура оцјене потребе израде
Елабората процјене утицаја на животну средину санације наведеног одлагалишта и одлучено је да је
потребно ићи у даљу процедуру.
3.9.2 Пречишћавање отпадних вода
Пројекат управљања отпадним водама и канализационом мрежом у општини Беране, израђена је у
децембру 2010. године и предвиђа изградњу ППОВ капацитета 20.000 ЕС на локацији Доњи Талум,
20,7 км канализационе мреже и 1,4 км атмосферске канализације.
Укупна вриједност пројекта износи 12,27 милиона € - цца 6,55 милиона € за изградњу ППОВ са
приступним путем и 5,72 милиона € за изградњу канлизационе мреже. Овим износом је обухваћена је
и израда документације, трошкови надзора и ПДВ. Претпостављени извори финансирања: ИПА 20122013 у износу од 7,45 милиона €, буџет 1,3 милиона €, цца 3 милиона € кредит ЕИБ и 430.000 € из
ИПФ ТА, WБИФ и ППФ, као и 90.000 € из капиталног буџета. За израду пројектне документације из
капиталног буџета и буџета Општине обезбијеђено је 120.000 €, а из ИПФ ТА 330.000 €.
У припреми пројекта за реализацију урађена је сљедећа докуметнтација: Студија изводљивости за
изградњу ППОВ и канализационе мреже, Идејни пројекат за ППОВ и канализаицону мрежу, ЕИА за
ППОВ на који је добијена сагласност, али је због недостатака у пројектној документацији израђен
Анекс II ЕИА, Главни пројекат за изградњу канализационе мреже који је ревидован, Идејни пројекат
за припрему (издизање терена за изградњу ППОВ у циљу заштите од плављења и изградњу
приступног пута до локације ППОВ). У току је израда Идејног пројекта приступног пута и припрема
тендерске документацје за пројектовање и изградњу ППОВ и канализационе мреже.
Пројекат је настављен текуће године и Дирекција јавних радова је расписала тендере за :
1.Извођење радова на канализационој мрежи
2.пројектовање и извођење радова на локацији постројења за пречишћавање отпадних вода
3.пројектовање реконструкције црпне станице,базена на Јасиковцу и преливне коморе са набавком
опреме у циљу побољшања водоснабдијевања
Израда пројеката је у току

3.10. Сарадња са међународним институцијама
У извештајном периоду је завршена израда три плана из ЛАМП пројекта као резултат сардње са
међународним организацијама који се јављају као донатори.(ДУП-ови Бистрица,Острови и Десна
обала Лима)
Током текуће године је завршен пројекат „БИЗНИС ИНКУБАТОР“ у захвату ЛСЛ „Бизнис зона“ у
сарадњи са ЕК на начин што је урађена реконструкција постојећег објекта у индустријској зони и
извршена пренамјена у бизнис инкубатор,обезбеђена су средстваза за наставак пројекта у виду
формирања доо предузећа које ће да управља објектом .
Наведени пројекти су у потпуности рађени по европским правилима,као донација из ИПА средстава
и надзором међународних институција.
У сардњи са Министарством рада и социјалног старања се наставља пројекат од стране Европске
комисије за изградњу 94 стамбене јединице за расељена лица и лица у стању социјалне
потребе.Грађевински пројекат је у току.
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3.11. Сарадња са надлежним органима у поступку израде и доношења планских докумената
Из пројекта ЛАМП Општина Беране је добила израду три Плана који су усвојени током 2015.г.
Спровођење ових Планова тече у складу са важећом законском процедуром.
3.12. Повјерени послови од стране државне управе
Није било у извештајном периоду повјерених послова од стране државне управе.

3.13. Број организованих урбанистичко – архитектонских конкурса у складу са
чланом 30 Закона о уређењу простора и изградњи објеката
Није било организованих конкурса за урбанистичко рјешење у извјештајном периоду
IV.

ПОДАЦИ О ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА УКЉУЧУЈУЋИ И ОБЈЕКТЕ ИЗГРАЂЕНЕ
СУПРОТНО ЗАКОНУ
4.1. Објекти изграђени са грађевинском дозволом и употребном дозволом;
На основу евиденције локане службе која је надлежна за издавање грађевинске и употребне
дозволе у извештајном период је изграђено(реконструисано) 10 објеката са употребном
дозволом
4.2. Објекти изграђени са грађевинскм дозволом, а без употребне дозволе;
На основу евиденције локане службе која је надлежна за издавање грађевинске дозволе у
извештајном период је изграђено (реконструисано) 13 објеката са грађевинском дозволом али
нису завршили употребну.
4.3. Објекти изграђени без грађевинске дозволе (подручје, број, одступање од грађевинске дозволе),
са посебним освртом на уклопљене објекте;
Детаљне информације за бесправно подигнуте објекте локална управа нема.
4.4. Објекти који су уклопљени у плански документ и објекти који нијесу уклопљени у плански
документ.
Један од задатака израде измјена и допуна ДУП-ова је и уклапање неформалних објеката како
би се легализовали.Усвојеним детаљним урбанистичким плановима су уклопљени сви објекти
на приватним парцелама осим у случајевима када угрожавају планирану регулативу.Тачна
евиденција о таквим објектима није рађена.
V. ЗАХТЈЕВИ КОРИСНИКА ПРОСТОРА
5.1. Захтјеви за измјену планског документа – статистички, описно, тенденције, оцјена;
Захтјеви грађана се углавном односе на могућност изградње стамбених објеката у захвату
урбанистичке разраде,односно у зони у којој е планирано доношење планова.У извештајном
период у односу на претходне године је повећан број захтева који се односи на изградњу
објеката за индивидуално становање .Сви ти захтјеви су разматрани током израде ПУП-а и
предвиђене су смјернице за спровођенеј плана које су угласвном у сагласношћу са потребама
грађана.
Појединачних захтјева за израду планова од стране инвеститора у извештајном период је било
седам
5.2. Захтјеви за уклапање бесправно саграђених објеката у плански документ (статистички и описно).
Интересовање грађана који су у претходном период изградили бесправни објекат је увијек
неусаглашено са могућностима Општине и динамиком која прати израду Планова.Грађани су
подносили иницијативе-захтјеве а док надлежне службе спроведу законску процедуре
,бесправни градитељи се прикључе на инфраструктуру и тиме се поступак легализације
завршава,односно престаје потреба инвеститора да прибави употребну дозволу.
Током извештајног периода је усвојен и задњи детаљни план у ужем градском језгру и задатак
локалне управе је да коначно крене у попис бесправне градње у зони донијетих
планова. Поступак и начин пописа ће бити прецизиран у Програму уређења простора за 2016.г
јер је то незавршена обавеза .
VI. ПРЕДЛОГ МЈЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
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Дуги низ година упркос чињеници да Беране има специфичне услове за просторни развој како
индустрије тако и пољопривреде, примјењиван је концепт развоја који се заснивао на доминацији
индустрије над осталим гранама, посебно пољопривредом, и доминацији друштвеног над приватним
сектором. Ова стратегија и концепција развоја није претпостављала интезиван развој приватног
сектора.
Након тог периода настали период транзиције и тржишног начина привређивања, утицао је на
изједначавање приватног и јавног сектора, што се неминовно одражава на социо – економске и
остале чиниоце
У таквим околностима настојали смо да измјенама и допунама планске документације створимо
основне претпоставке за функционисање система у коме планско рјешење и законски механизми
усмјеравају и контролишу и то:

-

1.економски развој који треба да обезбиједи материјално повољнији положај становништва;
2.социјални развој који доводи до друштвеног и културног просперитета;
3.еколошки развој који штити и унапређује животну средину и ствара услове за здравији живот.

За све донесене Одлуке о изради планова спроведен је поступак о потреби израде стратешке
процјене утицаја плана на животну средину са чиме се стварају претпоставке за још боље
сагледавање планираних рјешења са аспекта могућег утицаја на квалитет животне средине.
Природна баштина је и даље очувана у значајној мјери мада је евидентан притисак на њене
вриједности доминантно кроз узурпације, бесправну градњу и загађење (отпадне воде). У
извјештајном периоду евидентисан је помак у уређењу и озелењавању парковских површина и
пејзажном уређењу улица и блокова.
Приоритет је усвајати ДУП-ове сагласно са смјерницама и мјерама из ПУП-а.
Опредјељења националне стратегије одрживог развоја имплементирати кроз све планове и
пројекте са циљем да се рационално користе ресурси и да се оптимално управља са простором.
Наставити са уређивањем грађевинског земљишта како у дијелу припрема за комунално
опремање тако и у дијелу изградње објеката и уређаја комуналне инфраструктуре.
Покренути иницијативу за изналажењем законских рјешења за јасно поступање са нелегално
изграђеним објектима и нелегалним објектима у изградњи,дефинишући и прецизирајући Закон о
неформалним објектима.
Наставити са формирањем подлога које служе као документациона основа о простору.
Радити на прикупљању, евидентирању и формирању информатичког увезивања података које
посједују органи локалне управе и органи државне управе.
Интензивирати активности на попису друштвене имовине којом располаже општина.

Овај извјештај би требало да буде смјерница за израду Програма планирања и уређења простора за
2016.г. који ће морати да одвоји приоритете зато што све проблеме у граду настале дугим низом
година није могуће рјешити за једну годину али је довољно што се наставило са планским развојем
града и свеобухватним сагледавањем могућих потешкоћа који ће настајати приликом реализације
планираног.

Велики је успјех ако се предузетим активностима у протеклој години оствари сарадња између
локалне управе и потенцијалних инвеститора, изгради свијест да и планирање мора да буде брже и
ефикасније како би се предухитрило угрожавање јавног интереса и интереса оних који у овом
моменту нису инвеститори а сви заједно су грађани овог града.Такође се морају предузети
активности на едукацији грађана да уређење простора није само обавеза Општине него и обавеза
грађана да схвате да је планирање простора свеобухватна активност у циљу валоризације потенцијала
у границама одрживог развоја и заштите простора за будуће генерације а не рјешавање само
приватних интереса.

 ٭Напомена: Подаци узети из ПУП-а-анализа постојећег стања. Статистички подаци су одвојени
за Општину Петњица само у дијелу пољопривредног и шумског земљишта
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ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА 2015.ГОДИНУ
СИНТЕЗНА КАРТА 1- графички приказ граница планских докумената
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ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА 2015.ГОДИНУ

СИНТЕЗНА КАРТА 2- графички приказ граница донетих планских докумената И планова у изради
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