
 

 
На основу члана 45. став 1,  тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Лист РЦГ“ – општински прописи бр. 42/03 , 28/04 и 75/05, 13/06)  и  („Сл. 
лист ЦГ“ бр. 88/09 ,  3/10 ,  38/12 ,  и 10/14),  и члана 33. и 37. Статута 
Општине Беране    („Сл. Лист РЦГ“ - општински прописи бр. 21/о4 и 34/06 и 
„Сл. лист ЦГ’’- општински прописи бр. 6/11), Скупштина Општине Беране 
на сједници, одржаној дана, 31. 03. и 01. 04. 2015. донијела је 
 

 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
Програмом  јавних радова у општини Беране за 2015.годину  планиран је 
износ средстава у висини од 4.958.500,00€ који ће бити обезбијеђен кроз 
Капитални буџет Општине Беране за 2015.годину у износу од 1.021.000,00€, 

као и кроз Капитални буџет Државе Црне Горе  у износу од 3.937.500,00€.  
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 Програм ће бити реализован кроз сљедеће активности: 

 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња и санација мостова и потпорних зидова 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Санација и изградња се односи на мостове у МЗ Доња 
Ржаница, МЗ Будимља и у Суводолу као и изградњу 
потпорних зидова у МЗ Виницка и Заостро. 

Временски период 
реализације 

II, III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

40,000.00€ 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња и санација тротоара 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на површинском слоју пјешачких стаза. 
 

Локација Градска зона 
 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Асфалтирање локалних путева 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

 Асфалтирање путева у мјесним заједницама:  Буче , 
Парк, Ново Насеље, Штитаре, Долац, Хареме, Горње 
Заостро 
 

Локација  
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Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

130,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Радови на водоводу Скакавац 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Наставак радова на изградњи главног водовода.  

Локација Сеоско подручје  
 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

5,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Радови на водоводу у Доњој Ржаници 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Наставак радова  на обнови главног водовода.  

Локација Сеоско подручје  
 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

15,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Радови на водоводу Полица 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Наставак радова на обнови главног водовода.  

Локација Сеоско подручје  
 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Одржавање локалних путева у зимском периоду 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Уклањање снијега на локалним путевима на територији  
општине.  

Локација Градска и приградска зона 
 

Временски период 
реализације 

I и IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

25,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Расвјета  
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Унапређење и одржавање  постојећег стања расвјете у 
ужем дијелу града. 
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Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

15,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Канализациона мрежа 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на изградњи канализационе мреже 

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Служба менаџера 
 

Назив пројекта Успостављање регионалног бизнис центра- бизнис 
инкубатора на сјевероистоку Црне Горе 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Наставак радова на пројекту који се финансира у оквиру 
Међуопштинске развојне грант шеме. Пројекат се 
реализује у партнерству са општинама Плав, 
Андријевица, Рожаје, Бијело Поље и РРА за Бјеласицу, 
Комове и Проклетије. 
 

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 
 

Процијењена вриједност 
радова 

174,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
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Носилац активности 
пројекта 

Служба менаџера 
 

Назив пројекта Приступна рампа за инвалидна лица у згради општине 
Беране 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на изградњи приступне рампе за инвалидна лица 
у згради општине. 

Временски период 
реализације 

 II  квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

4,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет општине 
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Служба менаџера 
 

Назив пројекта Наткривање трибина фудбалског стадиона 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

У сарадњи са Фудбалским савезом Црне Горе изводиће 
се радови наткривања трибина фудбалског стадиона.  

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

150,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет општине 
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана, Служба 
менаџера  
 

Назив пројекта Радови на уређењу сточне пијаце  
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Активност се односи на набавку материјала и извођенју 
радова за ограђивање платоа пијаце, изградњи пратећих 
објеката и пратеће инфраструктуре. 
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Временски период 
реализације 

I, II,III и IV квартал 
 

Процијењена вриједност 
радова 

150,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Надоградња зграде „ Синдиката“  
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови се односе на надоградњу зграде за потребе 
општинских служби. 

Временски период 
реализације 

II и III kвартал 

Процијењена вриједност 
радова 

30,000.00 € 
 

Извори финансирања Буџет општине 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Реконструкција објекта бивше службе заштите 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

 Радови на адаптацији зграде за потребе општинских 
служби. 

Временски период 
реализације 

I kвартал 

Процијењена вриједност 
радова 

3,000.00 € 
 

Извори финансирања Буџет општине 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Реконструкција  „ Камене куће“ 
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Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на адаптацији зграде за потребе општинских 
служби. 

Временски период 
реализације 

II и III квартал  

Процијењена вриједност 
радова 

30,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Реконструкција општинског бифеа и тоалета 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на реконструкцији бифеа у згради општине, 
тоалета и портирнице. 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 
 

Процијењена вриједност 
радова 

20,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 
 

Назив пројекта Санација фасада у улици Мојсија Зечевића 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

 Радови на санацији фасада зграда. 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

40,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет општине 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Санација ударних рупа 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

 Радови на уређењу површинског слоја улица. 

Временски период 
реализације 

 
I, II и  III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

20.000,00€ 
 

Извори финансирања Буџет општине 
 

 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране и ДОО Комунално предузеће 
 
 

 
Назив пројекта 

 
Уређење паркова и јавних површина 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на уређењу зелених површина и набавка 
мобилијара. 

Временски период 
реализације 

II и  III квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

20.000,00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет Општине   
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Хоризонтална и вертикална сигнализација 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Постављање путне саобраћајне сигнализације у градској 
зони. 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 
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Процијењена вриједност 
радова 

15,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине  
 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња центра за прихват животиња и зоолошког 
врта 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Уређење терена и израда пројектне документације за 
изградњу центра за прихват животиња и зоолошког 
врта. 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 
 

Процијењена вриједност 
радова 

60,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине  
 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Азил за напуштене животиње 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Наставак радова на изградњи азила за напуштене 
животиње. 

Временски период 
реализације 

I квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

15,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Уређење привремене санитарне депоније на Рујиштима 
 

Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Наставак радова на уређењу привремене санитарне 
депоније на Рујиштима. 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

30,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине  
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Дирекција Јавних Радова 
Капитални буџет 

 
 

- Спортска дворана у Беранама 1.250.000,00€ 
 

- Постројење за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже 
(ППОВ) у Беранама 193.500,00€ 

 
- Санација постојећег одлагалишта чврстог отпада на локацији Васове 

воде у Беранама 250.000,00€ 
 

- Поликлинички са ургентним центром у Беранама 390.000,00€ 
 

- Реконструкција градских саобраћајница 27.500,00€ (пројектна 
документација) 
 

- Реконструкција локалних путева (0,5км) 26.500,00 
 
 
 

Дирекција за саобраћај 
 

- Реконструкција пута Беране - Колашин (15км) 1.300.000,00€ 
 

- Реконструкција пута Беране – Петњица (15км)     500.000,00€ 
 
 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
  

Број:02-030-166                                                        Предсједник Скупштине         
Беране, 02. 04.2014. године                                               Горан Киковић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ за доношење Програма јавних радова у општини Беране за 2015. годину 
садржан је у члану 45. став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Сл.Лист РЦГ“  бр.  
42/03, 28/04, 75/05 и 13/06)  и („Сл. лист ЦГ“  бр. 88/09,  3/10,  38/12,  и 10/14),  члану 33. 
и 37. Статута општине Беране („СЛ. Лист РЦГ“ - општински прописи бр. 21/04 и 34/06) и 
(„Сл. лист ЦГ“ – општински прописи  бр. 6/11). 

 
Чланом  45. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да Скупштина доноси планове и 
програме развоја Општине. 

 
У циљу реализације активности које су предвиђене Стратешким планом развоја  општине 
предлаже се једногодишњи програм активности, односно Програм јавних радова за 2015. 
годину на територији општине Беране. 

 
Програмом јавних радова су предвиђена средства у висини од 4.958.500,00 € која ће бити 
обезбијеђена кроз Капитални буџет општине Беране за 2015. годину и кроз Капитални 
буџет државе Црне Горе.  

 
Нацрт Програма јавних радова у општини Беране за 2015. годину био је на јавној 
расправи коју су спровели Секретаријат за планирање и уређење простора и Служба 
менаџера у периоду од 20. 02. до 06. 03. 2015. године, којом су обухваћени привредници, 
предузетници, НВО, представници политичких партија, грађани, представници МЗ и 
Синдикат. 
 
Представници предузетника и политичких партија се нијесу одазвали позиву за Јавну 
расправу. 
 
Од осталих субјеката који су присуствовали Јавној расправи примједбе су изнијели НВО 
и мјесне заједнице које су унешене у Извјештај са јавне расправе, a који се налази у 
прилогу материјала. 

 
С обзиром да је доношење овог Програма од општег значаја, предлажемо одборницима 
да исти донесу као у тексту предлога. 

 
 
 

Служба менаџера 
 
 
 
 
 
 
 
 


