
На основу члана 51 Закона о локалној самоуправи (Сл.Лист ЦГ бр. 42/03, 
28/04, 75/05 и 13/06 и ‘’Сл. Лист ЦГ’’ бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14), члана 9 
став 2 Статута општине Беране ( Сл.лист РЦГ-Општински прописи бр. 21/04 и 
34/06 и ‘’Сл. Лист ЦГ-Општински прописи бр. 6/11), и чл. 2 и чл. 5 Одлуке о 
јавном признању почасни грађанин општине Беране (‘’Сл. Лист ЦГ’’-
Општински прописи бр. 29/09), Скупштина општине Беране на сједници 
одржаној 25. 06. 2015. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о проглашењу предсједника Републике Србије за почасног грађанина 

Општине Беране 
 

Члан 1. 
 

Предсједник Републике Србије, Томислав Николић, проглашава се почасним 
грађанином општине Беране.  
 

Члан 2. 
 

Предсједнику Републике Србије, Томиславу Николићу, Повеља почасног 
грађанина општине Беране, уручиће се на свечан начин на сједници 
Скупштине. 
 

Члан 3. 
 

Повељу уручује предсједник Општине Беране. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу ЦГ -
Општински прописи. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-030-373                                                                  Предсједник Скупштине 
Беране, 25. 06.2015. године.                                                    Горан Киковић                                                                                                   



О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 51 Закона о 
локалној самоуправи, члану 9 став 2 Статута општине Беране и члану 2 и 5 
Одлуке о јавном признању почасни грађанин општине Беране. 
 
Чланом 51 Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина у 
вршењу послова из своје надлежности доноси одлуке, рјешења и друге акте. 
Чланом 9 став 2 Статута општине Беране, прописано је да општина може 
додјељивати звања почасног грађанина Општине. 
 
Чланом 2 Одлуке о јавном признању почасни грађанин општине Беране 
прописано је да се јавно признање почасни грађанин може додијелити 
страном држављанину, а чланом 5 исте одлуке да о проглашењу за почасног 
грађанина одлучује Скупштина општине. 
 
Разлози за доношење 
У складу са чланом 3 Одлуке о јавном признању почасни грађанин општине 
Беране 1/3 одборника, поднијела је Предлог бр. 02-030-353 од 16.06.2015. 
године, да се предсједник Србије Томислав Николић, прогласи за почасног 
грађанина општине Беране.  
 
Одлуком о јавном признању почасни грађанин општине Беране, прописано је 
да се ово јавно признање може додијелити грађанину Црне Горе и страном 
држављанину за успјех у раду и дјеловању, којима се доприноси развој 
одређених дјелатности, развоју вриједности демократског друштва, 
историјских догађаја и традиције, положаја и угледа Општине и њеног односа 
са другим градовима у земљи и иностранству. Предлог за проглашење 
почасног грађанина може поднијети Предсједник Општине и најмање 1/3 
одборника у Скупштини. 
 
Цијенећи да су испуњени одлуком прописани услови да се предсједник 
Републике Србије, Томислав Николић, прогласи за почасног грађанина 
општине Беране, предлажемо Скупштини општине да усвоји одлуку као у 
тексту предлога. 
 


