
  
 
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, 10/14 и  3/16),  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  20. 04. 2016. године, донијела 
је 
 

 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
  
Програмом  јавних радова у општини  Беране за 2016.годину  планиран је 
износ средстава у висини од 19.128.000,00€, који ће бити обезбијеђен кроз 
Капитални буџет Општине Беране за 2016. годину у износу од 390.700,00€ и 
Капитални буџет државе Црне Горе за 2016. годину са донацијама Европске 
уније,  у износу од 18.737.300,00€. 
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Програм ће бити реализован кроз сљедеће активности: 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Израда фасада у ужем градском језгру 
 

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

Радови на санацији фасада на зградама у ул. Мојсија 
Зечевића. 

Локација  
 

Ул. Мојсија Зечевића 
Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

30.000,00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
Назив пројекта Наткривање трибина градског стадиона  
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

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

Локација 
 

Беране 
Временски период 
реализације 

I, II и III квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

150.000,00€ 
Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
Назив пројекта Регионални бизнис центар са бизнис инкубатором  
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. 
 

Локација 
 

Беране 
Временски период 
реализације 

I квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

10.700,00€ 
Извори финансирања Буџет Општине  

 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране, Агенција за изградњу и развој 
Општине Беране 
 

Назив пројекта Наставак радова на сточној пијаци  
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

-Завршени су радови на уређењу терена, постављено 
80% ограде, добијена сагласност Електро дистрибиције 
за прикључење на електричну енергију, обезбијеђен је 
дио материјала. 
-Активности за 2016. год. се односе на извођење радова, 
изградњу пратећих објеката и пратеће инфраструктуре. 
 

Локација Талум I 
 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

20,000.00 € 
Извори финансирања Министарство пољопривреде и руралног развоја 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Изградња игралишта у оквиру пројекта „ Буди 
одговоран“  - Сузбијање сиве економије 

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

Министарство финансија је донирало средства 
Општини Беране у оквиру пројекта „Укључивање 
грађана у борбу против сиве економије“ која су 
усмјерена за реализацију пројеката реконструкције 
спортско-рекреативних објеката, тј. изградњу терена у 
МЗ „Полица“, МЗ „Пешца“ и на простору код старе 
Хале спортова. Планирано је расписивање тендера за 
извођење радова, а затим и изградња.  

Локација МЗ Полица, МЗ Пешца и простор код старе Хале 
спортова 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

50.000,00€ 
Извори финансирања Министарство финансија  
 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Асфалтирање локалних путева и градских 
саобраћајница 

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

-Асфалтирање локалних путева у МЗ: Загорје, Долац, 
Пешца, Горње Заостро, Доње Заостро, Калудра и 
Берансело. 
-Градске саобраћајнице: ул. код Музичке школе, 
паркинг код Центра за културу, паркинг у ул. 8. 
Црногорске 

Локација МЗ: Загорје, Долац, Пешца, Горње Заостро, Доње 
Заостро, Калудра, Берансело, Парк, Стари град  
 

Временски период 
реализације 

I, II, III и IV  квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

100.000,00€ 
Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Припремни радови на изградњи Центра за прихват 
животиња са CITES листе са зоолошким вртом 

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

Уређење терена за изградњу центра за прихват животиња 
и зоолошког врта. 
-Дoбијена je подршка oд Mининстарства одрживог 
развоја и туризма за изградњу, објекат је предвиђен ПУП-
ом општине Беране и обухваћен ДУП-ом који је усвојен, 
створени су услови за израду пројектног задатка и самог 
главног пројекта.                                                                                        
-Одобрен је пројекат за екпертску помоћ за израду 
пројектног задатка у оквиру позива за Техничку подршку 
за пројекте Дунавске регије, koje финансира ЕУ. 

Локација Доње Луге, Беране 
Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00 € 
Извори финансирања Буџет Општине  

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 
 

Назив пројекта Пројекат РХП - Регионални стамбени програм 96 
станова - Рушење 2 објекта на Рудешу  

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

Рушење 2 стара магацина на локацији будућих 
стамбених објеката на Рудешу 

Локација Рудеш 
 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

2,000.00 € 
Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и изгрању Берана 
 

Назив пројекта Адаптација општинског бифеа  
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на адаптацији бифеа. 

Локација Општина Беране 
 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

10,000.00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 
 
 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта Приступна рампа за лица са посебним потребама   
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

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

Локација Општина Беране 
 

Временски период 
реализације 

 I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

4,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет општине 
 

 
 
 



 
7

 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Служба за заједничке послове 
 

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

Радови на адаптацији портирнице 

Локација Општина Беране 
Временски период 
реализације 

I и II квартал 
Процијењена вриједност 
радова 

4,000.00€ 
 
 

Извори финансирања Буџет општине 
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КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ДРЖАВЕ 
 

Дирекција Јавних Радова и донације Европске уније  
- Спортска дворана у Беранама 1.245.000,00€ 

 
- Поликлинички са ургентним центром у Беранама 200.000,00€ 

 
- Изградња инфраструктурних прикључака за комплекс Дома здравља 

„Ника Лабовић“, Поликлинике и Универзитетског центра у Беранама 
215.000,00€ 

 
- ППОВ, канализациона мрежа и уређење водоснабдијевања у Беранама 

5.567.300,00€ 
 

- Санација постојећег одлагалишта чврстог отпада на локацији Васове 
воде у Беранама 250.000,00€ 

 
- Реконструкција градских саобраћајница (ул. Ђеда Војводића) 

480.000,00€ 
 

- Почетак радова на изградњи стамбених објеката за расељена лица на 
Рудешу 3.780.000,00€ 

 
 

Дирекција за саобраћај и донације Европске уније  
- Реконструкција пута Беране – Петњица (15км)  1.000.000,00€ 

 
- Реконструкција пута Беране – Колашин, дионица Лубнице-Језерине  

6.000.000,00€         
 

Скупштина Општине Беране 
 
Број: 02-030-225 
Беране, 21.04.2016. године                                     
                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,  

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 

2016. 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. став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина доноси планове и програме развоја Општине. 

 
У циљу реализације активности које су предвиђене Стратешким планом 
развоја  општине 2012.-2017. предлаже се  Програм јавних радова за 2016. 
годину на територији општине Беране. 

 
Програмом јавних радова су предвиђена средства у висини од 
19.128.000,00€,  која ће бити обезбијеђена кроз Капитални буџет општине 
Беране за 2016. годину и кроз Капитални буџет државе Црне Горе за 2016. 
годину са донацијама Европске уније. 

 
Нацрт  Програма јавних  радова у општини  Беране за 2016. годину био је на 
јавној  расправи коју je спровeла  Служба менаџера у периоду  од 10.02. до 
19. 02.2016. године, којом су обухваћени привредници, предузетници, НВО, 
представници политичких партија, грађани, представници МЗ и Синдикат. 
 
До разлике у износима средстава од форме Нацрта до форме Предлога, а 
која се тичу активности које се финансирају из Капиталног буџета Државе 
Црне Горе и донација Европске уније дошло је због накнадног достављања 
података од институција које спроводе поменуте активности. 
 
С обзиром да је доношење овог Програма од општег значаја, предлажемо 
одборницима да исти донесу као у тексту предлога. 

 
 
                                                                          Служба менаџера 
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