На основу члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи (“Службени лист ЦГ”,
бр. 02/18), члана 5 став 3 Закона о путевима (“Службени лист РЦГ”, бр. 42/04,
“Службени лист ЦГ” бр. 21/09, 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11, 92/17), члана 16 Закона о
државној имовини (“Службени лист ЦГ”, бр. 21/09, 40/11), члана 36 став 1 тачка 2 и 9
Статута општине Беране (“Службени лист ЦГ-Општински прописи” бр. 42/18),
Скупштина општине Беране на сједници одржаној дана 27. децембра 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о давању на управљање и коришћење општинских и некатегорисаних путева
и јавне расвјете на територији општине Беране
Члан 1
Дају се на управљање и коришћење општински и некатегорисани путеви и јавна расвјета
на територији општине Беране, који су у општој употреби, предузећу ДОО „Агенција за
изградњу и развој“ Беране као јавнoj служби основаној за обављање ових послова а чији
је оснивач Општина Беране.
Члан 2
ДОО „Агенција за изградњу и развој“ Беране вршиће послове управљања, коришћења,
развоја, градње, реконструкције, изградње, одржавања и заштите општинских и
некатегорисаних путева.
Члан 3
Скупштина овлашћује предсједника општине да са ДОО „Агенција за изградњу и развој“
Беране закључи уговор о давању на управљање и коришћење општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Беране.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу Црне
Горе – Општински прописи″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Број: 02-030-716
Беране, 28. 12. 2018. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Новица Обрадовић

Образложење

I Правни основ за доношење одлуке
Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 38 став 1 тачка 2 Закона о
локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина Општине доноси прописе и друге опште
акте, члану 36 став 1 тачка 2 и 9 Статута општине Беране, којим је прописано да Скупштина
доноси прописе и друге опште акте, располаже непокретном имовином, осим у случајевима
отуђења имовинских права на непокретностима непосредном погодбом, утврђеним законом
којим се уређује државна имовина, члану 5 став 3 Закона о путевима којим је прописано да
послове развоја, изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења и управљања
општинским путевима обављају надлежни органи јединице локалне самоуправе, у члану 16
Закона о државној имовини прописано је да општина располаже локалним добрима у општој
употреби а међу којима су и општински путеви (локални и некатегорисани) и јавна расвјета.

II Разлози за доношење одлуке
Законом о путевима предвиђено је да надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља
послове развоја, изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења и управљања
општинским путевима.
Законом о државној имовини прописано је да општина располаже локалним добрима у општој
употреби а међу којима су и општински путеви (локални и некатегорисани) и јавна расвјета.
Како је општина Беране основала јавно предузеће ДОО „Агенција за изградњу и развој“ Беране,
у циљу квалитетног, ажурног, бољег и ефикаснијег одржавања општинских и некатегорисаних
путева и јавне расвјете, преноси послове предузећу које је основала за обављање истих послова.

III Средства потребна за спровођење ове одлуке
За реализацију ове Одлуке нису потребна посебна финансијска средства.

Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о
давању на управљање и коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији
општине Беране.

