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 ПЛАН  РАДА  ЗА  2020.ГОДИНУ 

 
ДОО ,,Агенција  за изградњу и  развој  Беране  је  за 2020.годину планом  јавних  набавкаи  који је 
објаљен  на  сајту  Управе  за  јавне  набавке  Црне  Горе,планирала активности у  складу  са  
расположивим  буџетским  средствима.Узимајући у  обзир   надлежности  ДОО ,,Агенција  за 
изградњу и  развој  Беране,, које  се односе  на  послове  одржавања и изградње  путне  
инфраструктуре  ( асфалтирање,профилисање,насипање  идр. )  планирали  смо  следеће  
активности  и  то : 
 
А)      ПУТНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Трошкови набавке  погонског  горива  (дизел  гориво )  са  планираним  износом  од  

80.000,0 €. Отворени поступак набавке  је  у  току, објављен је јавни  позив  за  избор  

добављача.Назначени износ  је  планиран  за потребе рада механизације  коју  посједује  

Агенција  за  изградњу и  развој. У  односу  на 2019.године  износ  је увећан  за  30.000,0€ због  

набавке додатне  грађевинске  механизације  (механизација  за асфалтерске  радове ). 

 

2. Набавка  асфалтне  масе  за локалне  путеве  са  планираним  износом  од 200.000,0 

€.Планиран је  отворени  поступак  јавне  набавке  за набавку  асфалтне  масе а  уградња  ће се   

вршити  механизацијом и  радном  снагом  Агенција  за  изгрдању  и  развој.Спровођење 

тендерског  поступка  за  ове  активности је планирано  за  I-ви  квартал  текуће  године. 

Планирана  је  санација  оштећења  на  коловозу (,,ударне  рупе,, )  и  израда  асфалтног  

застора   (БНС слоја  д=6  цм)  на  локалним и  категорисаним  путевима  на  подручју  

Општине  Беране,  у складу  са планом  рада  локалне  управе  и  планом  рада  за  мјесне  

заједнице.Напомињемо  да  је  ово  нова  активност у  оквиру  рада  Агенције  за изградњу и  

развој  с обзиром  да  је  у  току  набавка  опреме  за асфалтирање ( асфалтни  финишер 

,комбиновани  ваљак).Планиране  су  активности  на  обуци руковалаца радних  машина и   

асфалтерске  групе  радника (након  преузимања машина).Како предметни  послови  

захтијевају  квалификовану  радну  снагу  и  спадају  у  групу  специјализованих  

грађевинских  послова  то ће  активности Агенције  бити  усмјерене  на  стављању  

асфалтерске  групе у пуни радни  процес, како  би  се ови  радови  обављали  потпуно  

самостално.Извођење земљаних  радова и  припреме  за  асфалтирања  треба  вршити  на  

путним  правцима  који  су  предвиђени  за асфалтирања ,у  складу  са  планом  локалне  

управе. 

3. Набавка асфалтне  масе   АБ 11  за  хитне  интервенције  на  путевима и  улицама са 

планираним  износом  од  15.000,0 € .Планирана  активност  је дата  као  набавка  мале  

вриједности. Планирана  активност  је  дата  у  циљу  набавке  топле и  хладне  асфалтне  масе  

за  хитне  интервенције  на улицама , локалним и  категорисаним путевима.  

4. Асфалтирање локалних  путева  на  територији  Општине  Беране са  планираним  

износом  од 100.000,0 €.  Ова  позиција је предвиђена  као  алтернативна  у случају  да 

ангажовањем  сопствених  капацитета  не  будемо у  могућности  да  извршимо  све  

планиране  асфалтерске  радове.Спровођење  активности је планирано кроз  отворени  

поступак  јавне  набавке    само у  случају потребе. 

 

5. Интервенције  на  локалним и категорисаним  путевима  са планираним  износом  од 

50.000,0 €.Ова  позиција предвиђа  активности   на изради  нових  путних  праваца (,,пробој  

нових  макадамских  путева ) ,израду  туцаничког  коловозног  застора  (,,насипања  нових и  

постојећих  путева )  на  подручју  Општине  према  потребама  мјесних  заједница 

(локлани,категорисани,некатегорисани путеви ) .Планирана  набавка   за  II  i III квартал  
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текуће  године. 

6. Изградња  моста  у   МЗ  Буче  са  планираним  износом  од 18.000,0 € .Планирана  набавка 

обухвата  изградњу  армирано-бетонског  моста  на ријеци  Бистрици, локација  Мост  

Бојовића. Техничке  детаље  за извођење  (идејни  пројекат  )   је  урадила   служба  Агенције  

за  изградњу и  развој  Беране.Набвка  је планирана  кроз  отворени  поступак  у III-ћем 

кварталу  текуће  године  у  условима  малог  водостаја  на локалитету. 

 

7. Санација  градских  улица  са  планираним  износом  од 350.000,0 €.  Планирана  набавка  

се односи  на  санацију    градских  саобраћајница  у  ужој  градској  зони. Активности  се  

реализују у  складу  са споразумом  потписаним  између  Општине  Беране и  Управе  јавних  

радова  ЦГ .  Све  активности  избора  извођача  радова спроводи ДОО  Агенција  за изгрдању и  

развој  Беране  а  плаћања  изведених  радова  је  обавеза  Управе  јавних  радова  у  складу са 

овјереном  грађевинском  документацијом.У оквиру  назначених  радова  планирана  је 

изградња и  реконструкција  следећих  улица: 

 Нова  улица  између  улица Миљана  Томичића и Драгише  Радевића  (улица  између  

ЈУ  Општа  болница  Беране и  Гимназије  П.Малишић). У  току  су  припремне  

активности  на  изради  пројекта  са  овлашћеним   привредним  друштвом  за 

послове  пројектовања.Поступак  избора  извођача радова  зависи  од  динамике  

израде  главног  и ревидованог  пројекта .Радови ће  обухватити  израду  

саобраћајнице,пјешачких  зона,атмосферске  канализације и  уличне  расвјете. 

 Реконструкција  постојеће  саобраћајнице  на  потезу  од  Хотела  Беране  до превоја  

Јасиковац.У  току  су  активности  на  изради  предмјера  и  предрачуна   радова . 

Радовима  се  предвиђа  санација  постојеће  саобраћајнице (израда  новог  хабајућег  

слоја  са припремама),израда двостраних  тротоара са  бехатон  плочама и  

асфалтним  застором,  израда  двостране  уличне  расвете. 

 Реконструкција улице Мирка  Арсенијевића (поред  зграде  Електродистрибуције ). 

Радовима  се  предвиђа  реконструкција постојеће  саобраћајнице (израда  новог  

хабајућег  слоја  са потребним припремама),израда једностраних  тротоара са 

асфалтним  застором и  израда    уличне  расвете.У  току  2019.године  на  предметној  

саобраћајници је  извршена  уградња  два  упојна  бунара  ради  одвођења  

површинских  вода.Такође  је  урађен  идејни  пројекат  реконструкције  са 

предмјером и  предрачуном. 

 Реконструкција    дијела улице  Душана  Вујошевића  (од  магистрале  до градске  

капеле ) и  изградња  паркинга  испред  градске  капеле.  Радови  предвиђају израду  

новог  хабајућег слоја  асфалта   са  потребним  припремним  радовима  и 

асфалтирање  паркинга.Ова  фаза  не  предвиђа  изгрдњу  пјешачких  стаза  због  

неријешених  имовинских  односа.На  површини  планираној  за паркинг  је  

планирана  израда  ,,упојних  бунара,,  ради  одводње  површинских  вода. 

 

Б .  УЛИЧНА   РАСВЈЕТА  

 Изградња  нових  праваца  уличне  расвјете  са планираним  износом од 120.000,0  

€.Планиран је  отворени  поступак  јавне  набавке  за набавку  електро опреме,а  уградња 

је  планирана  кроз  активности  Агенције  за изградњу и  развој .Активности  набаке су 

планиране  за  I i II kvartal  .  У  оквиру  ових  радова  су планирани  следећи  правци: 

o Дио  регионалног  пута Беране-Андријевица  на потезу од  улице  Душана  Вујошевића  

(семафори)  до  раскрснице  са  улицом  Полимска  (Марковићи ). 

o Дио  магистралног  пута  од  Берансела (,,Персина  станица,,)  до  тунела Тифран у  
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Доњем  Заостру. 

o У  МЗ  Доња  Ржаница,МЗ  Берансело  (  улица  ,,Српска,,),МЗ  Долац-Лужац  и  друге  МЗ  

у  складу са опредијељеним  средствима. 

 

Планирана изградња  нове  уличне  расвјете  на  дјеловима  регионалног и  магистралног  

пута ( Р2 и  М2)  изискије  изградњу  нових  фундамената,стубова и  ЛЕД свјетиљки  тј    

велика  новчана  средства  ,  па ће количина  изведених  радова  зависити  од   средстава  

која  су  опредијељена  за  ову позицију. 

 

 Редовно  одржавање уличне  расвјете  сa планираним  износом од 15.000,0  

€.Планирана  набавка   мале  вриједности  од I  до IV  квартала.  Активности  обухватају  

набавку  потребног електро материјала и  опреме  за редовно одржавање   постојеће  

уличне  расвјете.Врши  се  набавка и  замјена нових  ЛЕД  светиљки ради  рационалне  

потрошње. 

 

Ц  МЕХАНИЗАЦИЈА 

 Набавка  ауто  подизача  са  корпом за  потребе  електро  службе у  планираном  

износу  од 40.000,0 € .У  току је припрема  тендерске  документације и  расписивање  

јавног  позива  за набавку  половног  возила. Како је постојећа  опрема  дотрајала и  не  

може  да  задовољи  употребу  за  редовно одржавање  то је  неопходна  набавка  овог  

специјализованог  возила  за потребе елктро  службе. 

 

 Набавка приколице- ,,вучни  воз,,  у  планираном износу  од 25.000,0  €. У  току је 

припрема  тендерске  документације и  расписивање  јавног  позива.Како  посједујемо 

већи  број  грађевинских и  радних  машина, за  које  је  потребно обезбиједити  транспорт  

до  радних  локација,  то је потребна  хитна  набавка   приколице-,,вучни  воз,, ради  

смањења  слободног  хода  радних  машина. 

 

 Набавка теренског аутомобила  путем  лизинга  (DACIA  DUSTER) у износу од 20.000,0 

€.  Ради обављања  редовних   радних  задатака   и  теренског  рада  у  зимским  условима  

неопходна  је  набавка  теренског  возила  за  потребе  Агенције. 

  

Д )  РОБЕ  И ГРАЂЕВИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

 Набавка  грађевинског  материјала  са планираним износом  од  15.000,0 €. 

Планирана активност  као  набавка  мале  вриједности   од  I  до IV квартала.  Планирана  

је  набавка  у  случају  непланираних  интервенција  на  путној инфраструктури 

(пропусти,мостови,риголе)  на  локалним  и категорисаним  путевима. 

 Набавка   вертикалне  и  хоризонталне саобраћајне  сигнализације са планираним  

износом од 8.000,0 €.Планирана је набавка  материјала а  уградњу  врши  Агенција.  

Планирана  набавка од   I  до IV-ог  квартала.Радови  спадају у  групу  редовних  

активности  Агенције. 
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Е ) ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ 

Имајући  у  виду  цјелокупно  пословање и  функционисање  ДОО Агенција  за  изградњу и  развој  

Беране највећи  проблем у  функционисању представљају  неизмирени  порези и  доприноси  на  

личне  дохотке  радника и  три   неизмирене нето  плате    у укупном износу од 625.127,91 €. 

Како  је  Агенција  обвезник  плаћања  ПДВ-а  имамо  могућност повраћаја  истог ,и у  току је 

процедура  код  ЦРПС-а и  Министарства  финансија  ЦГ  у  вези  увећања  капитала  друштва,као 

један од  начина  и могућности   контроле и  обрачуна  повраћаја  ПДВ-а, по  ком  основу ,би  

измирили  дио  обавеза  по  основу  пореза  и  доприноса  за  2019.годину као и  доспјеле  обавезе  

по  репрограму  пореског дуга. 

Планиране  бруто  зараде и доприноси  на терет  послодавца  за 2020.годину су у  износу   

596.127,91 € . 

Неизмирене  обавезе  према  добављачима  на  дан  31.01.2020.године  износе  231.346,06€  чија  

је исплата  планирана  у  току  2020.године. У току Јануара  мјесеца  2020.године  су  измирене  

обавезе према добављачима  у износу од 25.099,85 €. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                             Директор                                                                                                                          
                                                                                                                             Миро  Вешовић 

 
                                                                                                                                ................................... 

 


