
 
 
 
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 10. и 11. јула 2014. 
године, донијела је 
 

 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 
Програмом јавних радова у општини Беране за 2014.годину  планиран 

је износ средстава у висини од 2.700.429,86€ који ће бити обезбијеђен 

кроз Капитални буџет Општине Беране за 2014.годину у износу од 
595.623,38€. Капитални буџет Државе Црне Горе  у износу од 
953.331,76€  и донаторских средстава у износу од 1.151.474,72€. 
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 Програм ће бити реализован кроз сљедеће активности: 

 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Санација постојећих макадамских путева 
 

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

Санација се односи на уградњу пропуста, санацију 
трупа пута, израда коловозног застора материјалом из 
позајмишта, насипање. 

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

45,000.00€ 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 

 

Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације  
 

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

Постављање путне саобраћајне сигнализације у градској 
зони. Направљен је преглед постојећег стања гдје је 
наведена потребна саобраћајна сигнализација. Потребно 
је расписати тендер за набавку знакова и израду 
хоризонталне сигнализације. 
 

Локација Градска зона 
 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
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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 зона 
 

Временски период 
реализације 

IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

45,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња водовода Скакавац у МЗ Доње Заостро 
 

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

Вриједност радова предвиђена пројектном 
документацијом је 10,000.00€. За ову годину 
предвиђени су радови на изградњи три каптаже. 

Временски период 
реализације 

III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00€ 

Извори финансирања Буџет Општине 5,000.00€ и Министарство 
пољопривреде 5,000.00€ 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Санација оштећења на асфалтним коловозима (ударне 
рупе) 
 

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

 
Обнављање хабајућег слоја коловоза. Радови се односе 
на санацији оштећења на коловозу као и на све радове 
који се могу појавити у току редовног одржавања као 
што су земљани радови, припрема за асфалтирање и 
асфалтерски радови. 

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

20,000.00€ 
 

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. 

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња рампе за инвалиде у згради општине и 
санација степеништа зграде општине 
 

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

Обзиром да је степенисте зграде Општине у лошем 
стању, а да на улазу у зграду не постоји рампа за 
приступ инвалидним лицима, неопходно је исту 
изградити. 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

7,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња нових локалних и санација постојећих 
асфалтних путева 
 

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

Изградња нових локалних путева као и обнављање 
хабајућег слоја коловоза радови се односе на санацију 
оштећења на коловозу, као и на све радове који се могу 
појавити у току редовног одржавања. 
 

Временски период 
реализације 

II, III и IV квартал. 
 

Процијењена вриједност 
радова 

120,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Изградња улице Терамо и IV Црногорске са надземном 
и подземном инфраструктуром 
 

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

У циљу уређена градског подручја и повећане 
безбједности саобраћаја потребно је извршити 
реконструкцију улица Терамо и IV Црногорске са 
надземном и подземном инфраструктуром. 
 

Временски период 
реализације 

II, III и IVквартал. 

Процијењена вриједност 
радова 

140,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Дирекција јавних радова 
 

 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана  
 

Назив пројекта Радови на привременом одлагалишту отпада 
 

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

Успоставља се нова локација за привремено одлагање 
отпада, на којој је потребо извести радове да би се 
довела у стање прописано Законом о управљању 
отпадом из 2011.год 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал 
 

Процијењена вриједност 
радова 

50,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Успостављање регионалног бизнис центра са бизнис 
инкубатором  
 

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

Уговор о гранту са Делегацијом Европске Уније и 
Општине Беране у оквиру грант шеме “Међуопштински 
развојни пројекти”, потписан у децембру 2013. 
 

Временски период 
реализације 

2014.-2015.год 

Процијењена вриједност 
радова 

391,602.00 € 
 

Извори финансирања ИПА Фондови 343,270.24 €, Условне дотације Владе ЦГ 
48,331.76€ и Буџет Општине  
 

 
 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Наставак радова на водоводу Полица 
 

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

У 2013. год су започети а онда прекинути радови на 
изградњи водовода Полица, а у III и IV кварталу ове 
године је планиран наставак радова на овом водоводу. 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал  

Процијењена вриједност 
радова 

79,993.38€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Наставак радова на водоводу Доња Ржаница 
 

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

У 2013. год су започети, а онда прекинути радови на 
изградњи водовода Доња Ржаница, а у III и IV кварталу 
ове године је планиран наставак радова на овом 
водоводу. 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал 
 

Процијењена вриједност 
радова 

18,900.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 
 

Назив пројекта Водовод Биједањ 
 

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

Планом подстицајних мјера за развој водопривреде из 
агробуџета за 2014.  год опредијељена су средства за 
побољшање водоснадбијевања.  

Временски период 
реализације 

III и IV квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Министарство Пољопривреде и руралног развоја 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Измјештање градског водовода у дужини од 8 км 
 

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

Законом о путевима обавезно је измјештање 
водоводоводне инфраструктуре из трупа пута. 
Измјештање ће се извршити на траси регионалног пута 
Беране-Лубнице у дужини од 8км. 

Временски период 
реализације 

 
III и  IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

1.400.000,00€ 
 

Извори финансирања Капитални буџет државе – Дирекција за саобраћај 
750,000.00€ и “Хидроенергија” 650,000.00€ 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 
 

Назив пројекта Пројектовање и изградња канализационе мреже у 
дужини од 700м на траси регионалног пута Беране-
Лубнице 
 

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

Иако пројектном документацијом у изградњи 
регионалног пута Беране-Лубнице, није предвиђено, 
сматрамо да је неопходно изградити канализациону 
мрежу у дужини од 700м на овој траси. Ово из разлога 
да не би долазило до  накнадног  прекопавања 
регионалног пута. 
 

Временски период 
реализације 

III и  IV квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

212,934.48€ 
 
 

Извори финансирања Буџет Општине  54.730,00€  и “Бемаx” 158.204,48€ 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Привремено склониште за напуштене животиње 
 

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

Због законске обавезе из 2010. год и Одлуке 
Ветеринарске инспекције у фебруару 2014. да се 
најкасније у року од пола године реализије, неопходно 
је изградити Привремено склониште за напуштене 
животиње у складу са Законом о заштити добробити 
животиња. 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

30,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине  
 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 
 

Назив пројекта Изградња сточне пијаце 
 
 

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

У складу са Законом о инспекцијском надзору, члан 39, 
и Одлуком  Ветеринарске инспекције из фебруара 2014. 
да се најкасније у року од 6 мјесеци заврши са 
реализацијом оваквих пројеката,  неопходно је 
изградити Сточну пијацу у Беранама. 
 

Временски период 
реализације 

III и IV квартал 
 
 

Процијењена вриједност 
радова 

 
100,000.00€ 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
 
 
 

 



 
11 

Дирекција Јавних Радова 
Капитални буџет 

 
 

- Спортска дворана у Беранама 1.542.000,00€ 
 

- Постројење за пречишћавање отпадних вода и канализационе 
мреже (ППОВ) у Беранама 175.000,00€ 

 
- Унапређење система за водоснабдијевање у Беранама 82.000,00€ 

 
- Санација постојећег одлагалишта чврстог отпада на локацији 
Васове воде у Беранама 500.000,00€ 

 
- Поликлинички са ургентним центром у Беранама 1.055.000,00€ 

 
- Универзитетски центар у Беранама 200.000,00€ 

 
 

Дирекција за саобраћај 
 

 
- Изградња тунела Тифран (774) у вриједности од 1.200.000,00€. 
Радови на изградњи тунела Тифран су отпочели у 2011.години и 
заврсетак њихове реализације је планиран до краја 2013.године. 
Међутим, радови још увијек нису завршени па ће се наставити у 
2014.години. Опредијељена средства за 2014.годину износе 1,2 
мил.€ 

 
- Реконструкција пута Беране - Лубнице  

 
- Реконструкција пута Беране - Петњица. 

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
 
Број:02-030-377     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 11. 07. 2014.године,           Горан Киковић 
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Образложење: 
 
 

Правни основ за доношење Програма јавних радова у општини 
Беране за 2014. годину садржан је у члану 31. тачка 2 и 5 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 31. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да Општина 
у складу са законом и другим прописима доноси планове и програме 
развоја. 
 
Ради што боље организације и реализације активности које су 
предвиђене Вишегодишњим инвестиционим планом и Стратешким 
планом развоја  општине предлаже се једногодишњи програм 
активности, односно Програм јавних радова за 2014. годину на 
територији општине Беране. 
 
Сматрамо да је доношење овог Програма од општег значаја и 
предлажемо одборницима да исти донесу као у тексту предлога. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


