
 
 
На основу члана 38. став 1,  тачка 2 и 4 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени лист ЦГ“ број 2/18 и 34/19 и члана 36 став 1 тачка 2 и 4 
Статута Општине Беране  („Службени лист ЦГ“ - Општински прописи 
бр. 42/18), Скупштина Општине Беране на сједници, одржаној дана, 23. 
децембра 2019. године, донијела је 
 

 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 
Програмом  јавних радова у општини  Беране за 2020. годину  

планиран је износ средстава у висини од  2 389 556,00 €. 
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 Програм ће бити реализован кроз сљедеће активности: 

 

Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта 1. Реконструкција фасада у ужем градском језгру 
 

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

Радови на санацији фасада на зградама у ул. Мојсија 
Зечевића и зградама у ширем центру града, којима је 
санација неопходна.  

Локација  
 

Ул. Мојсија Зечевића 

Временски период 
реализације 

 II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

40.000,00€ 
 

Извори финансирања Буџет Општине 
 

 

 

Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 2. Наткривање западне трибине градског стадиона 
 

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

 
У сарадњи са Фудбалским савезом Црне Горе изводиће 
се радови наткривању западне трибине фудбалског 
стадиона. 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

 III и IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

100.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 
 

Назив пројекта 3. Припремни радови на изградњи Центра за 
прихват животиња са CITES листе са зоолошким 
вртом-Трафостаница 

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

-Добијена је подршка Министарства одрживог развоја и 
туризма за изградњу, предвиђена је градња објекта ПУП-
ом  Општине Беране, објекат је обухваћен ДУП-ом 
Општине Беране, који је усвојен.  
Предвиђена је изградња трафостанице за потребе ЦИТЕС 
центра, расписан је тендер за пројекат трафостанице и 
изабран пројектант, по завршеном пројекту расписаће се 
тендер за изградњу трафостанице 
 

Локација Доње Луге, Беране 

Временски период 
реализације 

I i II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

100,000.00 € 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 4. Припремни радови на изградњи зграде за старе 
особе и запослене 

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

Припремни радови на изградњи зграде за старе и 
социјално угрожене особе, које имају неријешено 
стамбено питање. 
Одређивање локације – израда пројекта – изградња 
објекта. 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

100.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине  
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 5. Припремни радови за изградњу зграде за лица са 
инвалидитетом 27+ 

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

Припремни радови за изградњу објеката који је 
намијењен  лицима са инвалидитетом старости изнад 27 
година. Главна улога Дневни центар 27 +   је 
социјализација и интеграција лица са инвалидитетом у 
заједницу и повећање самосталности и вјештина у 
складу са њиховим могућностима.  

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

120.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине  
 

 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 6. ИФАД асфалтирање 

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

Асфалтирање нових путних праваца на сеоском 
подручју у складу са стратегиом коју одреди 
министарство пољопривреде у сарадњи са локалном 
управом. 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

50.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине, 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 7. Санација крова на згради општине 

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

Извођење радова санације на крову зграде општине 

Локација 
 

 Беране 

Временски период 
реализације 

II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

25.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине, 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 8. Уређење градских паркова и руралних подручја 

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

Ревитализација парковских површина и оснивање нових 
у складу са планским документима, као и неопходне 
интервенције у руралним подручјима. Уређење великог 
парка поред Лима, као и Цвијетног парка. 
Уређење пјешачких зона и стаза у граду и приградском 
подручју, уређење простора за спорт и рекреацију. 

Локација 
 

 Беране 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

520.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине, 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 9. Радови на уређењу Бизнис зоне 

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

На појединим парцелама које улазе у састав бизнис зоне 
неопходно је извршити интервенције у виду обнављанја 
прилазног пута, инсталације расвјете, као и уређења 
самих локација, уклањања грађевинског отпада и сл. 
Средства ће се утрошити и на комунално опремање 
парцела за потенцијалне кориснике бизнис зоне. 

Локација 
 

 Беране 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10.000,00€ 

Извори финансирања Буџет Општине, 
 

 
 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 10. Санација општинских просторија (мала сала, 
поткровље, ходници, канцеларије) 

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

Радови на санацији просторија у згради Општине 
Беране 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

75.000,00 € 

Извори финансирања Буџет Општине, 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 11. Изградња улице и припадајућих паркинга у 
Парку VII и изградња приступне улице са 
парткинзима на простору гдје је планиран нови 
вртић.  

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

Изградња нове градске улице са парким простором 
доприноси се елиминацији проблема у саобраћају у 
овом дијелу града.  
Радови на продужетку започете улице од 8.Црногорске 
до зграде „Просвјете“. И изградња бочне улице са 
паркинг простором од ул. Д. Радевића до парцеле гдје је 
планирана изградња новог вртића (поред ординације др. 
Лутовца) 

Локација  
Временски период 
реализације 

II и III  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

150.000,00€ 

Извори финансирања АИР БЕРАНЕ 
 

 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 12. Санација градских улица 

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

Радови на санацији градских улица у циљу  унапређења 
саобраћајне инфраструктуре 

Локација Беране 
 

Временски период 
реализације 

 II и III  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

200.000,00€ 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 13. Асфалтирање локалних путева  

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

Унапређење стања саобраћајне инфраструктуре 
асфалтирањем локалних путева. Асфалтирање 
саобраћајница и локалних путева -санација и 
модернизација постојећих локалних путева и улица на 
подручју општине Беране, изведи се на основу 
тендерских поступака (јавних позива ) у вриједности 
планираних буџетских средстава 

Локација Беране 
 

Временски период 
реализације 

 II и III  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

100.000,00€ 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 14. Хоризонтална и вертикална сигнализација у 
градској зони 

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

Елиминација проблема у саобраћају постављањем 
хоризонталне и вертикалне сигнализације у градској 
зони 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I, II, III и IV  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

 
5.000,00€ 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 15. Санација дијела путног правца Штитаре-Бубање 
 

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

Санација пута, асфалтирање и поправљање овог путног 
правца. 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

 II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

30.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 16. Санација оштећења на коловозу (ударне рупе) на 
улицама и локалним асфалтним путевима 

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

Рјешавање проблема у саобраћају санацијом оштећења 
на коловозу (ударне рупе) на улицама и локалним 
асфалтним путевима на територији општине. 
Асфалтерски радови на санацији оштећења на коловозу 
(,,ударне рупе,, ) се изведе на основу тендерских 
поступака (јавних позива ) у вриједности планираних 
буџетских средстава за набавку асфалтне масе а радном 
снагом и механизацијом којом располаже Агенција за 
изградњу и развој. 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I, II, III и IV  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

20.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 17. Изградња потпорних зидова на локалним 
путевима 

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

 
Рјешавање проблема у саобраћају изградњом потпорних 
зидова на локалним путевима на територији општине 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и III  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

20.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 18. Изградња моста у МЗ Буче (Мост Бојовића) 
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

 
Рјешавање проблема у саобраћају изградњом моста у 
МЗ Буче 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и III  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

18.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 19. Изградња мостова на сеоским водотоцима 
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Рјешавање проблема у саобраћају изградњом моста 
водотоцима на сеоском подручју како би се ријешили 
проблеми мјештана и скратиле постојеће саобраћајнице 
повезивањем постојећих путних праваца 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и III  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10.000,00€ 
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Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта Санација плочастих и цјевстих пропуста на 
локалним путевима 
 

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

Рјешавање проблема у саобраћају санацијом плочастих 
и цјевстих пропуста на локалним путевима на 
територији општине 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I, II, III и IV  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

5.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Д.О.О Водовод и канализација 

Назив пројекта 20. Реконструкција водовода на подручју општине 
 

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

У циљу адекватног снабдијевања свих становника 
општине водом неопходно је унаприједити стање 
постојеће водоводне мреже и смањити губитке на 
минимум, извођењем радова на реконструкцији 
водовода  на подручју општине 
 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I, II, III и IV  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

10.000,00€ 
 

Извори финансирања ВИК БЕРАНЕ 
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Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 21. Изградња нових праваца уличне расвјете  
 

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

Елиминисање проблема уличне расвјете на територији 
цијеле општине изградњом нових праваца. 
 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и  III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

120.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за инвестиције и развој Берана 

Назив пројекта 22. Редовно одржавање уличне расвјете  
 

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

Редовно одржавање уличне расвјете на постојећим 
правцима на територији општине 
 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I, II, III и  IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

30.000,00€ 
 

Извори финансирања Општина Беране 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 23. Радови и активности у току зимске службе  
Образложење (почетна 
ситуација, циљеви 
пројекта, планиране 
активности и 
приоритети) 

Радови на одржавању путева и улица у току зимске 
службе обухватају радове на чишћењу снијега и 
посипање соли у више временских интервала и у 
зависности од висине сњежног покривача 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I  и IV квартал 
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Процијењена вриједност 
радова 

10.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана  
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана 

Назив пројекта 24. Интервенције на локалним, категорисаним и 
некатегорисаним путевима у општој употреби  

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

Решавање проблема у саобраћају извођењем 
интервенција и санационих радаова  на локалним, 
категорисаним и некатегорисаним путевима у општој 
употреби 
 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

I, II, III и IV  квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

50.000,00€ 
 

Извори финансирања Агенција за изградњу и развој Берана 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Д.О.О Водовод и канализација  

Назив пројекта 25. Измјештање и регулација канала атмосферске 
канализације у дужини од 190м  код пречистача 
отпадних вода и измјештање фекалне 
канализационе мреже у дужини  од 120м  код 
пречистача отпадних вода 

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

Рјешавање проблема одвода атмосферских вода 
измјештањем и регулацијом канала атмосферске 
канализације у дужини од 190м  код пречистача 
отпадних вода Рјешавање проблема одвода фекалија 
измјештањем фекалне канализационе мреже у дужини 
од 120м  код пречистача отпадних вода 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

100.000,00€ 
 

Извори финансирања ВИК БЕРАНЕ 
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Носилац активности 
пројекта 

Д.О.О Водовод и канализација  

Назив пројекта 26. Пилот постројење за утврђивање узрока мутноће 
на прекидној  комори  „Салача” 

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

Град Беране има изграђен водоводни систем који 
снабдијева становниство са три водоизворишта. 
Карактеристика сва три водоизворишта је да повремено 
долази до замућености воде изазване обилним кишама 
или наглим отапањем снијега. На захтјев Водовода и 
канализације израђен је Програм пилот пројекта на 
основу чије имплеметације ће се пронаћи одговарајуће 
решење за припрему воде која са техноекономског 
аспекта одговара карактеристикама сирове воде којом 
се снабдијева становништво. Добијени подаци ће 
чинити подлогу за пројектовање технологије и 
техничког решења постројења за припрему воде. 
Израђен је Програм уградње пилот постројења за 
пречишћавање сирове санитарне воде са водоизворишта 
„Мерића Врело уградњом пречистача за питку воду на 
прекидној комори „Салача“ 
 

Локација Беране 
Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

140.000,00€ 
 

Извори финансирања ВИК БЕРАНЕ 
 
Носилац активности 
пројекта 

Агенција за изградњу и развој Берана и Д.О.О Водовод 
и канализација 

Назив пројекта 27. Санација канализационе мреже у обалском 
насељу 

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

Санација постојеће канализационе мреже и израда 
приокључака за нове кориснике у Обалском насељу у 
беранама 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

27 000,00 

Извори финансирања АИР – БЕРАНЕ, ВИК БЕРАНЕ 
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Носилац активности 
пројекта 

Паркинг сервис Д.О.О. 

Назив пројекта 28. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И 
ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА 

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

Редовно обиљежавање јавних паркиралишта и 
уцртавање нових. 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

I – IV квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

1 700,00 

Извори финансирања Паркинг сервис Д.О.О. 
 
Носилац активности 
пројекта 

ЈУ „Дневни Центар“ 

Назив пројекта 29. Радови на одржавању „Дневни центар“ 

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

Фарбање ограде и замјена бетонских коцки на стазама у 
дворишту 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

2 000,00 

Извори финансирања ЈУ „Дневни Центар“ 
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Носилац активности 
пројекта 

Општина Беране 

Назив пројекта 30. Реконструкција Стадиона малих спортова 1. 
фаза 

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

Израда хидроизолације и постављање сједишта на 
трибини изнад канцеларије за  младе у малом стадиону. 
Поправка капије 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

30 000,00 

Извори финансирања Општина Беране – донације из доступних фондова 
 
 
 
 
Носилац активности 
пројекта 

Спортски Центар Д.О.О. 

Назив пројекта 31. Реконструкција јавних спортских терена 

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

Реконструкција јавних спортских терена у граду, како 
би постали доступни за младе који се рекреативно баве 
спортом. 

Локација 
 

Беране 

Временски период 
реализације 

II и III квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

25 000,00 

Извори финансирања Спортски Центар Д.О.О. Општина Беране – донације из 
доступних фондова 
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Носилац активности 
пројекта 

„Бенерго“ Д.О.О. 

Назив пројекта 32. Изградња МХЕ на изворишту „Мерића врело“ 

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

Набавка и уградња елекртомашинске опреме, изградња 
далековода и уређење простора око МХЕ 

Локација 
 

Лубнице - Беране 

Временски период 
реализације 

I и II квартал 

Процијењена вриједност 
радова 

165 836,00 

Извори финансирања „Бенерго“ Д.О.О. 
 
 
 
 
 

Скупштина Општине Беране 
 
Број: 02-030-643 
Беране, 24. 12. 2019. године                                     
                                                                             Предсједник Скупштине,  

                                                                Новица Обрадовић 
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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 2020. годину садржан је у члану у члану 38. став 1,  тачка 2 и 4 
Закона о локалној самоуправи („Сл. Лист ЦГ“ број 2/18 и 34/19 и члану 
36 став 1 тачка 2 и 4 статута Општине Беране  („Сл. Лист ЦГ“-
општински прописи бр. 42/18), којима је предвиђено  да Скупштина 
доноси планове и програме развоја Општине. 

  
У циљу реализације активности планираних капиталним буџетом за 
2020 годину предлаже се једногодишњи програм активности, односно 
Програм јавних радова за 2020. годину на територији општине Беране. 

 
Нацрт  Програма јавних  радова у општини  Беране за 2020. годину био 
је на јавној  расправи коју je спровeo  Mенаџер Општине Беране у 
сарадњи са Секретаријатом за инвестиције и пројекте, Секретаријатом 
за планирање и уређење простора и Агенцијом за изградњу и развој 
Берана  у периоду  од 06. децембра до 21. децембра  2020. године, којом 
су обухваћени привредници, предузетници, НВО, представници 
политичких партија, грађани, представници МЗ и Синдикат. 
 
Од осталих субјеката који су присуствовали Јавној расправи примједбе 
су изнијели представници НВО сектора, грађани и представници МЗ 
које су унесене у Извјештај са јавне расправе, a који је достављен 
одборницима на почетку сједнице. 

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

 
 
 

Менаџер Општине Беране 
дипл.инж. Владимир Ђаковић 

 


