
 
На основу члана 38 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени лист ЦГ бр. 
02/18, 34/19, 38/20), члана 29 став 2 и члана 34 став 1 Закона о државној имовини („Сл. лист  
ЦГ“, бр. 21/09 и 40/11), и члана 36. став 1 тачка 2 и 9 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- 
општински прописи“,  бр.  42/18), Скупштина  општине  Беране,  на  сједници  одржаној 27. 
новембра  2020. године,  донијела је: 
 
 
 

О  д л у к у 
о давању на управљање и коришћење непокретности  Д.О.О. „Водовод и канализација“ 
                                                                      
 
 

Члан 1. 
Општинa Беране као носилац права својине, даје на управљање и коришћење без 

надокнаде ДОО „Водовод и канализација“, кат. парцелу бр. 75/5 са непокретностима које се 
налазе на катастарској парцели број 75/5: зграду бр. 1, спратности П, површине 565м2, зграду 
бр. 2.  спратности П, површине 267м2, зграду бр. 3.  спратности П, површине 1129м2, зграду 
бр. 4.  спратности П, површине 23м2, зграду бр. 5.  спратности П, површине 123м2, зграду бр. 
6. спратности П, површине 144м2, зграду бр. 7.  спратности П, површине 350м2, зграду бр. 8.  
спратности П, површине 436м2, зграду бр. 9.  спратности П, површине 116м2, зграду бр. 10. 
спратности П, површине 36м2, уписане у листу непокретностио бр. 1345 КО Долац, кат. 
парцелу бр. 74/2 са непокретношћу која  се налазе на кат. парцели бр. 74/2, зграду бр. 1. 
спратности П, површине 258м2 уписану у листу непокретности бр. 1345 КО Беране и кат. 
парцеелу бр. 76 са непокретношћу  која се налази на кат. парцели бр. 76, зграду бр. 1, 
спратности П, површине 22м2 уписана у листу непокретности бр. 940 КО Долац. 

Општинa Беране као носилац права својине, даје на управљање и коришћење без 
надокнаде ДОО „Водовод и канализација“, опрему ближе описану ревидованим Главним 
пројектом изградње постројења за пречишћавање отпадних вода на урбанистичкој парцели 
УП1 у захвату Локалне студије локације за иградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода „Доњи Талум“. 
 

Члан 2. 
 ДОО „Водовод и канализација“ је дужно, да непокретност из члана 1 ове одлуке, 
користи савјесно са пажњом доброг привредника, у складу са његовом природом и намјеном. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се предсједник Општине Беране, да закључи уговор којим ће се ближе 

уредити међусобна права и обавезе између Општине Беране и ДОО „Водовод и 
канализација“. 

 
Члан 4. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ЦГ“- 
Општински прописи. 
 
                                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-016/20-323                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 30. 11. 2020. године        Новица Обрадовић 
 

 



О б р а з л о ж е њ е: 
 
 

I. Правни основ за доношење Одлуке 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан  је у члану 38 став 1 тачка 9 Закона о 
локалној самоуправи, којим је прописано да Скупштина располаже непокретном имовином, 
осим у случајевима отуђења имовинских права на непокретностима непосредном погодбом, 
утврђеним законом којим се уређује државна имовина, члану 29 став 2 Закона о државној 
имовини којим је прописано да непокретним и покретним стварима и другим добрима у 
државној имовини, на којима одређена својинска овлашћења врши општина, располаже 
надлежни орган општине у складу са овим законом и статутом, члану 34 став 1 Закона о 
државној имовини којим  је прописано да Општина одлучује о стицању и располагању 
правима која јој припадају у складу са овим законом и члану 36. став 1 тачка 2 и 9 Статута 
општине Беране који прописује да скупштина доноси прописе и друге опште акте и 
располаже непокретном имовином, осим у случајевима отуђења имовинских права на 
непокретностима непосредном погодбом, утврђеним законом којим се уређује државна 
имовина; 
 

II. Разлози за доношење 
 

 Одлуком о оснивању Д.О.О. „Водовод и канализација“ („Службени лист ЦГ-
општински прописи“, бр. 22/14), и Статутом Д.О.О. „Водовод и канализација“, прописано је 
да д.о.о. „Водовод и канализација“ има своју имовину, као и да је имовина Д.О.О. „Водовод 
и канализација“ имовина оснивача. 

С обзиром да је одржавање канализационог сиситема и постројења за пречишћавање 
отпадних вода, према Одлуци о оснивању  и Статуту, у надлежности Д.О.О. „Водовод и 
канализација“, потребно је над предметним непокретностима пренијети право управљања и 
коришћења на д.о.о. „Водовод и кнализација“. 

 
Предлажемо одборницима, да предлог Одлуке подрже и усвоје као у тексту предлога. 
 
 
 

Дирекција за имовину и заштиту имовинских права 
               

                                                                                                                                                                                                
 


