
На основу члана 29 став 2 Закона о државној имовини ( „Службени лист Црне Горе“ број 
21/09 и 40/11), члана 28 став 1 тачка 1 Закона о локалној самоуправи  ( „Службени лист 
Црне Горе“ број 2/18, 34/19 и 38/20) и члана 20 став 1 Статута Општине Беране 
(„Службени лист Црне Горе-општински прописи“ број 42/18),  Скупштина Општине 
Беране на сједници одржаној дана, 27. новембра 2020. године, донијела је 
 
 
 

О  д л у к у 
 

о продаји покретних ствари 
 
 

члан 1. 
  
Предмет продаје из ове Одлуке су покретне ствари – девет контејнера за становање 
оштећених у пожару који се налазе на катастарској парцели 1143/1, катастарска општина 
Будимља, а продају се као секундарна сировина. 

 
Члан 2. 

 
Продаја ће се извршити  по поступку и на начин прописан Законом о државној имовини  и 
Уредбом о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини . 

 
Члан 3. 

 
Вриједност предмета продаје (почетну цијену) утврдиће Комисија коју ће формирати 
Предсједник општине. 
 

Члан 4. 
 

Након проведеног поступка из члана 2 ове Одлуке, Предсједник Општине ће са 
најповољнијим понуђачем закључити Уговор о продаји. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе – 
Општински прописи“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 
Број :02-016/20-322                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 30. 11. 2020.године                    Новица Обрадовић 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

1. Правни основ за доношење  Одлуке 
 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 29, став два,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. 

 Чланом 28 став 1 тачка 1 Закона о локалној самоуправи  је прописано да општина у 
оквиру сопствених надлежности располаже, управља и штити своју имовину и врши 
поједина својинска овлашћења на државној имовини, у складу са законом. Чланом 38 став 
1 тачка 2 прописано је да Скупштина доноси прописе и друге опште акте. 

Чланом 20 став 1 Статута општине Беране прописано је да имовином општине 
располаже и управља Скупштина, осим у случајевима отуђења имовинских права на 
непокретностима непосредном погодбом, утврђеним законом којим се уређује државна 
имовина . Чланом 36 став 1 тачка 2 Статута прописано је да Скупштина доноси прописе и 
друге опште акте. 

 
2. Разлози за доношење Одлуке 

 
 
У пожару који се десио у вечерњим сатима, седамнаестог октобра 2019 године, 

изгорело је  потпуно или дјелимично девет контејнера за становање који су били 
постављени на дијелу катастарске парцеле број 1143/1, насеље Рудеш, катастарска 
општина Будимља, што је утврдио и судски вјештак заштите на раду и противпожарне 
струке у свом налазу од 24.10.2019. године. 

 Предсједник општине је формирао Комисију са задатком да обиласком терена 
утврди стање предметних контејнера. Комисија је 10.07.2020. године изласком на терен 
записнички утврдила да су на контејнерима видни трагови пожара са оштећењима на свим 
елементима конструкције и унутрашњих облога, као и на инвентару и столарији те да је 
пет контејнера потпуно оштећено а четири су са дјелимичним и већим оштећењима и 
видним траговима девастације и запуштености. 

 Комисија је мишљења да предметни контејнери немају грађевинску и употребну 
вриједност и предложила је продају металних дјелова као секундарне сировине. 

Из поменутих разлога предлажемо да одборници усвоје предлог одлуке као у 
тексту. 

 
 
 

Дирекција за имовину и  заштиту имовинских права 


