
 
 

 
 

На основу члана 27 став 1 тачка 4, члана 38 став 1 тачка 2  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени лист ЦГ” бр. 02/18, 34/19), члана 9 Закона о безбједности саобраћаја на путевима 
("Службени лист ЦГ" 33/12, 58/14 и 14/17), и члана 36 став 1 тачка 2 Статута Општине 
Беране ("Службени лист ЦГ-Општински  прописи", бр. 42/18), Скупштина општине Беране 
на сједници одржаној дана, 27. новембра 2019. године, донијела је 
 
 
 

О д л у к у  
о измјенама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Беране 

 
 

Члан 1 
У одлуци о регулисању саобраћаја на територији општине Беране (“Службени лист 

ЦГ-Општински прописи” бр. 22/19 од 11.06.2019. године) у члану 6 став 1 ријечи ''крак 
улице 13. јула са смјером кретања од малопродајног објекта “Ананас” према улици Беранско-
андријевачког батаљона'', замјењују се ријечима ''крак улице 13. јула са смјером кретања од 
улице Беранско-андријевачког батаљона према малопродајном објекту “Ананас”.''  

У члану 6 став 1 ријечи ''улица Беранско-андријевачког батаљона са смјером кретања 
према Тргу 21. јул”, бришу се. 
 
 

Члан 2 
У члану 16 став 3 тачка 2 алинеја 3 ријечи  ''у улици  Беранско-андријевачког 

батаљона уз лијеву ивицу коловоза (од улаза у Зелену пијацу до Основног суда)”, бришу се.  
У члану 16 став 3 тачка 3 алинеја 5 брише се. 

 
 

Члан 3 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ- 
Општински прописи. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
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Образложење 
 

 
I Правни основ за доношење одлуке 
 
Правни основ за доношење Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Беране, 
садржан је у члану 27 став 1 тачка 4, Закона о локалној самоуправи којима је прописано да 
Општина у складу са законом и другим прописима регулише саобраћај на свом подручју у 
складу са законом којим се уређује безбједност саобраћаја на путевима, члану 38 став 1 тачка 
2 Закона о локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина доноси прописе и друге 
опште акте, у члану 9 Закона о безбједности саобраћаја на путевима којим је прописано да 
Општина када врши послове из сопствене надлежности, регулише саобраћај на свом 
подручју у складу са истим законом, члану 36 став 1 тачка 2 Статута Општине којим је 
прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте. 
 
 
II Разлози за доношење одлуке 
 
Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине донио је 
Рјешење бр. 16-340-16 од 04.03.2019. године којим је увео двосмјерни режим саобраћаја у 
улици Беранско- андријевачког батаљона, промијенио смјер кретања у краку улице 13. јула и 
укинуо паркинг мјеста на коловозу у улици Беранско-андријевачког батаљона. Разлог таквог 
регулисања саобраћаја је тај што су се изводили грађевински радови на реконструкцији и 
изградњи канализационе мреже на територији наше општине када су улице затваране за 
саобраћај а што је изазвало велике проблеме у нормалном одвијању саобраћаја. Одлука о 
регулисању саобраћаја на територији општине Беране („Службени лист ЦГ-Oпштински 
прописи“ бр. 22/19) садржи одредбе којима је улица Беранско-андријевачког батаљона 
одређена као једносмјерна улица са смјером кретања од крака улице Душана Вујошевића до 
трга 21. јул, док је у одредбама исте Одлуке одређен смјер кретања у краку улице 13. јула од 
малопродајног објекта „Ананас“ до улице Беранско-андријевачког батаљона. Како се 
Рјешење бр. 16-340-16 од 04.03.2019. године показало као добро саобраћајно рјешење, град је 
растерећен а саобраћај боље функционише. У великој мјери смањиле су се гужве које су 
настајале у „вршном часу“, односно растеретиле су се улице у самом центру града као и 
поједине раскрснице (IV Црногорске, Терамска, Миљана Вукова, 29. новембар), а измјеном 
Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Беране у том дијелу трајно ће се 
ријешити то питање. Детаљним урбанистичким планом „Центар“ улица Беранско-
андријевачког батаљона је предвиђена са ширином од 5,5м што је довољно за одвијање 
двосмјерног саобраћаја. 
 
 
III Средства потребна за спровођење ове одлуке  
 За реализацију ове Одлуке нису потребна посебна финансијска средства. 
 
Сходно горе наведеном предлаже се да Скупштина Општине Беране усвоји Одлуку о 
измјенама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији Општине Беране. 


