
На основу чл. 8, 11, 12 ,13,50 и 52 Закона о спомен обиљежјима ( “ Сл. Лист 
ЦГ” , бр. 40/08 и 40/11) , чл. 33  и  37  Статута Општине Беране ( “Службени 
лист РЦГ - Општински прописи", бр.21/04 и 34/06  и „Службени лист ЦГ - 
Општински прописи” бр.06/11), а уз претходно прибављену сагласност 
Министарства културе Црне Горе, бр.Уо1/243/2 од  05.11.2014. године,  
Скупштина општине Беране, на сједници  одржаној 25. 06. 2015. године 
донијела је  
 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

ПОДИЗАЊА СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ   
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
Увод 
 
У  Програм подизања спомен обиљежја у општини Беране за 2014. годину   
уврштавају се , сходно Закону о спомен обиљежјима , објекти подигнути као 
спомен обиљежја послије 15 новембра 1971. године, без одобрења надлежног 
органа као и објекти за које се не може утврдити да су подигнути прије 
наведеног датума. 
 
На основу постојеће документације у посједу овог органа, документације о 
спомен обиљежјима преузете од Министарства културе Црне Горе и података 
који су прикупљени на терену, у наведени Програм уврштавају се, сходно 
члану 52 став  2 Закона о спомен обиљежјима следећа спомен обиљежја и то:  
 
 

I 

Подизање спомен обиљежја  - спомен биста и споменика 

 

 



 

 

1.  Спомен-биста  Игуману Мојсију Зечевићу  
Субјект који подиже споменик Општина Беране  
Истакнута личност Игуман Мојсије Зечевић, свјетовни и духовни 

владар  племена Васојевића с краја XVIII и  
почетком XIX вијека 

Значајни догађај  
Образложење подизања спомен -обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст истакнутој личности из црногорске историје. 
Опис симболичког значења подразумијева спомен бисту која својим садржајем трајно 
чува успомену на ову историјску личност . 
 
Игуман Мојсије (Мојсеј) Зечевић , рођен је 1780. године у селу Виницка , општина 
Беране. Умро је 1850. године у Беранама.Игуман Мојсије је био свјетовни и духовни 
владар племена Васојевића с краја осамнаестог и почетком деветнаестог вијека. Уз 
Петра I и Петра II Петровића Његоша био је једна од најзначајнијих личности Црне 
Горе. Са светим Петром Цетињским радио је на  ослобађању  црногорских племена од 
Турака. Петар I  га је именовао својим замјеником  „ да га замјењује у столици  док дође 
и  сташе  млади Раде Томов на пријесто” .... а када је дошао, Мојсије је "одлучно стао 
уз младог Његоша коме су оспоравали право на пријесто".... (цит1.) .  Својим радом је 
утврдио  везе  између Црне Горе и Србије и помагао Карађорђев устанак. Обављао је 
значајне државничке и свјетовне дужности у вријеме Петра II Петровића . Учинио је 
много на уједињењу Васојевића и других брдских племена у  државу  Црну  Гору. Писао је 
молитве и епске пјесме које су забиљежили његови савременици , а међу њима и Сима 
Милутиновић Сарајлија. Преко  педесет његових епских пјесама објављено је у разним 
листовима и антологијама ...... (цит.2)  
Литература : М.Цемовић – Мемоари стр. 521;  Гавро Вуковић – Херцеговачки и 
Васојевићки устанак стр. 53-54;  Wикипедија- Игуман Мојсије Зечевиц.  
 

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

На зарубљеној бетонској  пирамиди,  у основи , димензија 830X 830 и  висине х= 250 мм , 
постављен је  постамент од   бијелог клесаног  мермерног блока( пешчаник)  димензија 
600X 600 и висине х=1180 мм  са плитко изведеним  текстом на  предњој страни дубине 
5 мм. На постаменту је  постављен  бронзани одливак  -  попрсје, лик игумана Мојсија 
Зечевића  висине  х-84  цм , без   ознаке  аутора .   

 Локација, 
Ммикролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Беране 
МЗ Стари Град , ул Мојсија Зечевића  бб 
2012.године 

Текст на спомен обиљежју 
 

ИГУМАН 
МОЈСИЈЕ ЗЕЧЕВИЋ 1780-1850 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник Општине  
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет Општине 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 



2. Спомен биста   Војводи  Миљану  Вукову Вешовићу 
 

Субјект који подиже споменик Општина Беране 
Истакнута личност Војвода Миљан Вуков 
Значајни догађај  

Образложење подизања спомен -обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст истакнутој личности из црногорске историје. 
Опис симболичког значења подразумијева спомен бисту која својим садржајем трајно 
чува успомену на ову историјску личност . 
 
Војвода Миљан Вуков Вешовић , је  рођен  1820. године у селу  Лијева Ријека . Током 
1853 године  народ Васојевића „ ставља на чело  војводу  Миљана Вукова Вешовића , 
човјека великога ума, способног за иницијативе правилних закључака и творца смјелих 
комбинација......(цит*). Један од најважнијих догађаја у црногорској историји је био да 
се изврши  присаједињење Васојевића Црној Гори. Задатак војводе Миљана Вукова и 
васојевићких главара  био је да се одмах успостави власт какву је имала Црна Гора у 
њеним старим границама.  Из тих  разлога ,  војвода Миљан Вуков организовао је  војску 
и поставио седам капетана који су, предвођени Миљаном, управљали Лијевом Ријеком и 
Нахијом.Скоро неписмен, својом  „ расном енергијом“, у борбама   чуда је  стварао и 
створио себи завидно мјесто у групи оних војвода које је с похвалом пјесма опјевала „ 
(цит. 2). О његовој величини најбоље је говорио  Кучки војвода Марко Миљанов; на 
питање Краља Милана:  „ који  је најбољи црногорски војвода,  оговорио је краљу, 
„ Војвода Миљан Вуковић“  а зашто, “ зато , Величанство што се с Васојевићима 
ослободио од Турака само сам и од Шабанагића нахије створио најљепшу српску 
башчу“( цит*1).  Својим ставом и односом према Црној Гори , Миљан Вуков је наставио 
започето дјело игумана Мојсије Зецевица на уједињењу Васојевића и других брдских 
племена у једну државу Црну Гору ( цит) . 
Његов искрени пријатељ и побратим, сердар Јоле Пилетић, оставио је свједочанство, у 
којем казује : "Негдје с прољећа 1853 године, затекао сам госте у дому мојега брата, 
војводе попа Риста, кад сам се вратио са Цетиња. Ту бјеше кита људи, каквије нијесам 
у мој вијек гледа . Препознах мог пријатеља, љеворечког прегалца Миљана Вукова, са 
седам људи, које ја нијесам познава. Али, познава сам Миљана ! Свраћа је у нашу кућу 
често, кад је путова про Пипера за Цетиње . Миљан је има мач у устима, а не језик! 
Говорио је одрешито ка да мачем сијева. Рече да су му то капетани, које води књазу да 
му пољубе руку и да их види. С њима бјеху и два перјаника, како ми рече .  Ја се нашалих: 
Ти постаде књаз у Нахију, Миљане. Па без капетана и перјаника никуд , а  он ће мени : 
Лако је Вама овамо , све имате готово, створили сте прије, а ми стварамо све из 
почетка, ка човјек кад озида кућу и почне да се окућава и сређује". (цит 3*) 
Плавско-гусињски бегови, не мирећи се с губитком великих посједа у Нахији, називали су 
војводу Миљана пустоловом љеворечким, тражећи војну помоћ од скадарског везира, не 
смијући да ударе олако на Васојевиће. Војвода Миљан није хајао за то, него је својим 
Васојевићима говорио: "Опри се прије, удри чим стигнеш ! Не очекуј да се непријатељ 
спрема на тебе. Не дај да се среди, и сређен удари!" Од тада, све до битке на Грахову, 
1858. године, Миљан Вуков је са својим Васојевићима успјешно одолијевао насртајима 
Турака . Након тога књаз Данило му рече : "То је држава моја, Миљане, а нека је власт 
твоја!" 
На Илиндан 1858. године, Васојевићи, Братоножићи, Морачани, Ровчани, Језерци, 



Шаранци и нешто Куча, предвођени војводом Миљаном Вуковим и Новицом Церовићем, 
напали су, и готово сасвим разорили град на Тари, Колашин, тиме изазвавши 
међународни скандал. Велики војвода Мирко Петровић је био за то да се обојица ,"у име 
државе", стријељају?! Наравно, књаз Данило, иначе побратим Миљанов, није то урадио, 
давши им инструкције да се бране пред Међународном комисијом за разграничење са 
Турском, са сједиштем у Дубровнику. Успјели су и обојица су се вратили у своја племена, 
овјенчани славом. По водјством Миљана Вукова,  од 1875 до 1877. године , подигнут је 
устанак у Горњем Полимљу. На Превији - Буковој пољани  1877 године  под водјством 
Миљана Вукова ,  Црна Гора је однијела  једну од највећих битака у својој историји .... 
цит 3. 
 
Литература :  М.Цемовић – Мемоари ; 
                    Никола I  Петровић  – Мемоари ; 
                    Гавро Вуковић – Херцеговачки и Васојевићки устанак .  

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 
На зарубљеној бетонској  пирамиди у основи , димензија 830 x 830 , висине х= 250 мм , 
постављен је  постамент од   бијелог клесаног  мермерног блока – пешчаник  димензија 
600 x 600мм  x х= 1180 мм   са плитко изведеним  текстом на  предњој страни ; на 
постаменту бронзани одливак  - попрсје , лик војводе Миљана Вукова  висине  х-100мм , 
са  ознаком  аутора: С.Ковачевић 91   

Локација, 
Микролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Беране 
Центар града,ул Мојсија Зечевића  бб 
2012.године 

 
Текст на спомен обиљежју 
 
 

 
ВОЈВОДА 

МИЉАН ВУКОВ ВЕШОВИЋ 
1820 - 1886 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине  
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет Општине 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

3  . Спомен-биста   Гавру Вуковићу 
 

Субјект који подиже споменик Општина Беране 
Истакнута личност Утемељивач и носилац званичне дипломатије 

Црне  Горе.  Министар иностраних дјела  
Књажевине  ЦГ 

Значајни догађај  
Образложење подизања спомен -обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст истакнутој личности из црногорске историје. 
Опис симболичког значења подразумијева спомен бисту која својим садржајем трајно 
чува успомену на ову историјску личност . 
 
Гавро Вуковић,  дугогодисњи министар иностраних дјела Књажевине Црне Горе. Рођен 
је у Лијевој Ријеци у познатој војводској породици Миљана Вуковића Вешовића. Основну 



сколу учио је у манастиру Дјурдјеви Ступови и на Цетињу. Гиманазију је започео у Ници  
а  матурирао у Београду 1869. године. Дипломирао је право на Великој сколи  у Београду 
1873. По завршетку студија вратио се у Црну Гору, гдје заузима високе полозаје и ради 
веома значајне државне послове. Учестовао је у ратовима 1876-1878.год.  вршећи 
одговорне дужности. По завршетку великих ратова, у ери сложених дипломатских 
заплета и преговора са Портом око извршења одлука Берлинског конгреса, именован је 
за посланика у Цариграду . Послије неколико успјешно обављених дипломатских мисија 
постао је министар иностраних послова Црне Горе. Од 1906.-1908. био је предсједник 
Дрзавног савјета. На овој дузности је пензионисан. Укупна активност војводе Вуковица 
се развијала у два главна смјера: био је неколико деценија истакнути државник Црне 
Горе, утемељивач и носилац њене званицне дипломатије. Други смјер његове 
дјелатности односи се на мемоарску литературу која освјетљава вријеме и прилике у 
којима је дјеловао, али и укупну историју Црне Горе у другој половини 19. вијека. 
Литература :   
*Војвода Гавро Вуковиц -  Војвода Милан Вуков и Васојевићи 1820 - 1886.   Мемоари; 
*Весник – Том  4-5 - 103. Страница  Београд-  Војни музеј Југословенске народне армије - 
1957 .   

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 
На зарубљеној бетонској  пирамиди у основи , димензија 830 x 830 , висине х= 250 мм , 
постављен је  постамент од   бијелог клесаног  мермерног блока( пешчаник) димензија 
600 x 600мм  x х= 1180 мм   са плитко изведеним  текстом на  предњој страни ; на 
постаменту бронзани одливак  - попрсје, лик гавра Вуковића  висине  х-73 цм , са  
ознаком  аутора: Светомир и Светозар  Радовић и М.Вучелић 2000    

Локација, 
Микролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Беране  
ул Мојсија Зечевића  бб 
2012.године 

 
Текст на спомен обиљежју 

ВОЈВОДА 
ГАВРО ВУКОВИЋ 

1852-1928 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине  
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет Општине 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

4. Спомен-биста народном хероју Ђоку Пајковићу 
 

Субјект који подиже споменик Општина Беране 
Истакнута личност Народни херој НОР-а 1941-45 
Значајни догађај  

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

Постамент  од бијелог клесаног мермерног блока , величине 550 x 420 x 1180 мм ;  
бронзани одливак  попрсје са ликом Ђока Пајковића, висине  х=83 цм. , без ознаке аутора 
или  друге сигнатуре .  
 
 



Слова на постаменту су уклесана и исписана  ћириличним писмом и испуњена црном 
бојом . 

Образложење подизања спомен –обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст народном хероју  и борцу  за слободу 1941/45 
године, истакнутој личности из црногорске историје. Опис симболичког значења 
подразумијева спомен бисту која својим садржајем трајно чува успомену на ову 
историјску личност . 
 
Народни херој Ђоко Пајковић . Рођен је 25 јуна 1917 године у селу Лужац , општина 
Беране .  Основну школу завршио је Лушцу  и  два разреда гимназије у Беранама . Од 1935 
године постаје члан СКОЈ-а . Активно је учествовао у   демонстрацијама народа  
против режима на планини Шишка , затим у демонстрацијама за подршку штрајка 
гимназијалаца у Беранама  и  политичкој акцији на ометању аеромитинга у Беранама , 
који је  по карактеру био профашистички усмјерен. Првих дана 1936 године  бива 
примљен у КПЈ . Свега неколико дана након пријема у Партију, бива ухапшен  због 
учешћа на великом револуционарном посијелу у Пешцима , када је дошло до сукоба  
између омладине и жандармеријске патроле . Бива осумњичен и оптужен за убиство 
жандара. Осуђен је на три године робије , коју је издржао у казнионици Забела код 
Пожаревца .  Године 1939  изабран је за члана МК КПЈ Беране. Исте године ,као 
делегат Мјесне партијске делегације Берана, учествује  у раду VII покрајинске 
конференције КПЈ уза Црну Гору, Боку, Санџак, Косово и Метохију . Учествовао у 
планирању и подизању  оружаног устанка у свом крају . Под његовим руководством МК 
је 14 јула у селу Лужац разрадио одлуке Политбироа ЦК КПЈ и ПК КПЈ за Црну Гору, 
Боку и Санџак о дизању оружаног устанка против окупатора у беранском крају. 
Учесник НОБ-а од самог почетка . Био је члан Народног одбора  ослобођења среза 
беранског .  Октобра 1941 партијска конференција бира га за секретара МК КПЈ .  Тада 
је постао и члан  Окружног комитета  КПЈ за Колашин,Беране и Андријевицу .Био је 
политички комесар Доњовасојевићке бригаде народне војске, затим политички комесар 
Штаба беранског партизанског одреда . Од 1942 године , одлуком ПК КПЈ за Црну Гору 
и Боку  именован је за секретара  Окружног комитета  КПЈ за Беране. Октобра 1943 
године постаје члан ПК КПЈ за Црну Гору и Полимље, а почетком 1944 бива  изабран за 
организационог секретара  Покрајинског комитета КПЈ .  Активно је учествовао у 
припремама за сазив ЗАВНО-а Црне Горе и Боке .  На оснивачкој скупштини изабран за 
вијећника ЗАВНО-а . Одлуком Политбироа ЦК КПЈ  , марта 1945 године именован је за 
секретара Обласног комитета  КПС за Кјосово и Метохију .  Почетком 1945 изабран је 
у АВНОЈ . На првом Конгресу КП Србије, 1945 изабран је у ЦК КПС а 1957 у Извршни 
комитет ЦК КПС . Од 1953 године био је  члан Итзвршног вијећа народне скупштине 
Србије . Средином 1962 годин , по одлуци ЦК КПЈ , бива биран за предсједника Извршног 
вијећа Народне скупштине Црне Горе и члан СИВ-а. Био је и члан Извршног комитета  
ЦК СК Црне Горе . Средином 1963 године изабран је за секретара, односно предсједника  
ЦК СКЈ ЦГ и на тој дужности остаје до 1968 године . Члан Савјета Федерације постао 
је 1969 године  у коме је остао сдо смрти 1980 године. Носилац је партизанске 
споменице 1941 године  . Народним херојем проглашен је 1953 године . 
 



   Литература:  
* Ђоко Пајковић -  Токовима револуције: чланци, говори, полемике  1985. 
* Народни хероји и бригаде НОБ-а Југославије    1974 -  Београд. 
 
Локација 
Ммикролокација, 
Година подизања спомен обиљежја 

Општина Беране 
Парк испред зграде Општине 
1990 

Текст на спомен обиљежју НАРОДНИ ХЕРОЈ 
ЂОКО ПАЈКОВИЋ  1915-1987.год 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине 
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

 

 

5.  Спомен-биста народном хероју Вукадину Вукадиновићу 
 

Субјект који подиже споменик Општина Беране 
Истакнута личност Народни херој  
Значајни догађај  

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

Постамент од армирано бетонског блока , величине  450 мм X 450мм X 1250 мм; 
бронзани одливак   биста- попрсје   са ликом Вукадина Вукадиновића ,  висине  х=45 цм . 
Текст ћирилични .  аутор спомен обиљежја:  С.Шћепановић 

Образложење подизања спомен –обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст народном хероју  и борцу  за слободу Црне Горе 
у периоду 1941/45 година, истакнута личности из новије црногорске историје. Опис 
симболичког значења подразумијева спомен бисту која својим садржајем трајно чува 
успомену на ову историјску личност . 
 
Вукадин Вукадиновић  , народни херој, рођен у селу Маште код Берана . Ученик 
беранске гимназије . Члан КПЈ постао је 1936 године  . У НОБ ступио 1941 године . 
Погинуо 1943 године . Основну школу је завршио у Полици . Током похађања гимназије у 
Беранама  активно је био укључен у  формирању омладинске организације  СКОЈ . 
Скојевска организација у беранској гимназији била је најача у срезу . Почетком 
септембра 1935 године  створен је Централни  руководећи актив  СКОЈа .  За секретара 
руководећег актива постављен је Вукадин Вукадиновић . Септембра 1935 у беранској 
гимназији долази до организовања штрајка ђака беранске гимназије ,  којем су се 
придружили  и грађани и сељаци  беранског краја . Овај штрајк је прерастао у 
демонстрације  у којима је 64  ученика искључено из свих школа у  Југославији .  Октобра 
1936 бива ухапшен и оптужен за  припадање илегалној партијској организацији са циљем 
рушења поретка у држави . Бива осуђен на затворсдку казну од 20 мјесеци  строгог 
затвора .  Након повратка,  у селу Заград, 17 јуна 1940 године  у сукобу са жандармима 



бива опет ухапшен и осуђен на 13 мјесеци затвора и годину дана губитка часних права .  
На издржавање казне бива упућен у Сремску Митровицу , гдје га затиче  и окупација 
земље . Са робије успијева да побјегне , у ноћи 21/ 22 августа 1941 године и са групом од 
302 комуниста, кроз тунел који су тајно прокопали испод тамничких зидина . Кратко 
вријеме проводи међу партизанима Срема , а онда се пребацуије у ослобођену Мачву , па 
затим у Ужице  гдје је постављен  за политичког комесара Посавског партизанског 
одреда . Прелази у Црну гору 1942 године  и учествује у илегалном раду и омасовљењу 
партизанских снага у овом крају . Стекао је глас  најхрабријег  илегалаца и 
револуционара у овом крају. У борби  против италијана, четника и муслиманске 
милиције  у Калудару поред села Љешница у Бихору  , посљедњим метком , да не би пао у 
руке непријатељским снагама, одузео је себи живот  15 фебруара 1943 године . 
Народним херојем је проглашен 1951 године .  
 
Литература: 
*Народни хероји и  бригаде НОБ-а Југославије    1974 -  Београд. 
* Милорад Л. Чукић – 1989,  Народни херој Вукадин Вукадиновић; 
* Љубиша Ристовић, Саво Кржавац - 1968 : Робија. Ковачница комуниста - Том 2, 29. 
стр. 
 
Локација,  
Микролокација, 
Година подизања спомен обиљежја 

Општина Беране-МЗ Ново Насеље 
ЈУ средња техничка школа Вукадин 
Вукадиновић – Ботаничка башта – парк 

Текст на спомен обиљежју НАРОДНИ ХЕРОЈ 
ВУКАДИН ВУКАДИНОВИЋ                                                                               

1914 -1943 
Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине 
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет  
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

6. Спомен-биста шпанском борцу  Вукашину Радуновићу 
 

Субјект који подиже споменик Општина Беране 
Истакнута личност Шпански борац и борац  НОР-а  41-45 
Значајни догађај  

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

Постамент  од бијелог мермерног блока  димензија :  400 x 300 x 1350 мм ,  
Изливена бронзана биста, попрсје величине х- 65 цм , са ликом Вукашина Радуновића. 
Текст ћирилични , аутор. А.Смаилагић 

Образложење подизања спомен –обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст  истакнутој  личности  из новије црногорске 
историје и људском идеалу . Опис симболичког значења подразумијева спомен бисту која 
својим садржајем трајно чува успомену на ову историјску личност . 
 
 



Вукашин Радуновић, шпански борац, рођен 1908 године у Будимљи , општина Беране . 
Школовао се у Беранама и Београду.   Завршио је Историју на Филозофском факултету 
у Београду 1933.године.  Након завршетка студија по „ Коминтернином плану 
дистрибуције кадрова“  одлази у Москву  гдје наставља студије . У Москви добија право 
на трогодишњу стипендију . У циљу припремању доктората,  одлази за Париз  на 
Универзитет  Сорбона . У Паризу  се сусреће са  револуционарном борбом шпанског 
народа против диктатуре и фашизма .  Са групом „ интернационалаца „ одлази за  
Шпанију гдје се  марта 1937 године  прикључује мјешовитом и интернационалном 
батаљону „ Димитров“ који је био ангажован у борбама на Харами .  Завршава војничку 
обуку и добија први официрски чин .  Био је распоредјен у штабу „ Интербригадисте“  у  
„ историјској секцији“ . Поручник по чину   напуста  штаб Интербригадиста  и одлази 
директно на фронт . У цедуљи остављеној начелнику  Секције , мајору Вељку Рибару 
Ангеру , публицисти родјеном у Слуњу , поручује : „ Можеш бити сигуран да ћу у борби 
дати све што буиде у мојој могућности „ . Погинуо је 1937 године  у уличним борбама у 
граду Белчита  тада комесар 3 чете батаљона „ Димитров“ .   Литература – * Зборник 
„ Шпанија“  - Станиша Радуновић  1971  Београд ; 
* Од Будимље до Белчите“ – Родољуб Дујо Радуновић ( друго издање 2001 године Пегаз 
– Б.Поље) ;* Вељко Рибар - 1969 -Крв и живот за слободу: Слике из живота и борбе 
студената из Југославије у Спанији. 
Локација, 
Микролокација, 
Година подизања спомен обиљежја 

Општина Беране,  
ЈУ Основна школа Вукашин Радуновић – 
парковски простор испред зграде ; 1974 

Текст на спомен обиљежју ВУКАШИН РАДУНОВИЋ 
РЕВОЛУЦИОНАР  

РОЂЕН У БУДИМЉИ 1908 
ПОГИНУО У ШПАНСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ 

1937.ГОД. 
Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине  
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 
 

  7 . Споменик  народним херојима и  палим борцима НОР-а  са подручја 
села Долац, Берансело, Велиђе, Заостро и Црљевине 

Субјект који подиже споменик СУБНОР – Беране и мјештани села 

Истакнута личност Народни хероји  Милорад Јованчевић и 
Богавац Драгослав и припадници  
покрета отпора и борци НОБ-а из ових 
села  

Значајни догађај  
Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

Споменик  у основи пирамида. Постамент  правоугаоног облика , урађен од армираног 
бетона димензија  у основи  420 цм са 160 цм на коју су постављене   двије гранитне  
плоче   димензија  60 x 1оо мм  дебљине 10 цм. На једној је исписан текст и угравиран 
симбол звијезда  петокрака . Плоче су оивичене бијелим мермерним стубовима  . 



8.  Споменик палим борцима НОР-а 1941-45 
 

Субјект који подиже споменик СУБНОР Иванград  

Истакнута личност  
Значајни догађај Мјесто оружаног сукоба и погибије 

народног хероја  Милана Куча, народног  
хероја ВукадинаВукадиновића,  
секретара  окружног комитета КПЈ  
Влада Мартиновића - Бајицу, , Радована 
Чубровића , Стане Црнге Куч и 
Милутина Таба Боричића 

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 
 
Споменик чини гранитна плоча црне боје  величине 150 X 100 цм xд= 8 цм , причвршћена 
са  металним вијцима (4 ком.) и типлована у армирано бетонску конструкцију . 
Споменик је  изграђен и  постављен  на видном и приступачном мјесту 

Образложење подизања спомен –обиљежја 
 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст народним херојима и  палим борцима  који су 
извели оружану акцију против  фашистичког окупатора и домаћих издајника  1943  
године у мјесту Орахово . 
 Опис симболичког значења подразумијева спомен обиљежје које својим садржајем 
трајно чува успомену на поменути догађај и оружану акцију  у којој су свој живот дали 

Образложење подизања спомен –обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст народним херојима и  родољубима, 
истакнутим  личностима из  села Долац, Берансело, Велиђе, Заостро и Црљевине који су 
погинули у ослободилачким ратовима НОР-а  за слободу свог краја.  Опис симболичког 
значаја подразуимијева спомен обиљежје које својим садржајем трајно чува успомене 
на погинуле родољубе и који су дали своје животе за слободу и ослободилачке ратове 
НОР-а .  
Извор: подаци из организације бораца НОР-а 1941/45 Беране  
Локација, микролокација,година подизања 
спомен обиљежја 

Беране, Градско гробље  

Текст на спомен обиљежју Симбол петокрака и слиједи текст :  
За дјело народнога ослобођења падоше 
јуначком смрћу 1941-1945.год. Народни 
херој Јованчевић Милорад, Богавац 
Драгослав . У наставку   слиједе имена  
31 палог борца ...... 
У знак захвалности народ села Доца, 
Берансела, Велиђа, Црног Врха, Заостра 
и Црљевина . 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине  
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 



родољубе овог краја 
  
Извор : документација Савеза бораца НОРА -1941/45 ОБНОР Беране 
Локација 
Микролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Беране, Петњица 
село Орахово, пољана 
1977 

Текст на спомен обиљежју На овом мјесту 15 фебруара 1943 године, 
јуначком смрћу падоше у борби за 
слободу  комунисти и герилци : МИЛАН 
КУЧ , народни херој; ВУКАДИН 
ВУКАДИНОВИЋ, народни херој; 
ВЛАДО МАРТИНОВИЋ-БАЈИЦА, 
организациони секретар Окружног 
комитета КПЈ ; РАДОВАН ЧУБРОВИЋ, 
СТАНА ЦРНГА КУЧ, МИЛУТИН ТАБО 
БОРИЧИЋ 
„ умрије радост прије него су је осјетили  

„ М.Лалић 
СУБРНОР  ИВАНГРАД  1977 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине 
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

9.  Споменик   8-ој  црногорској   народноослободилачкој  бригаде 
 

Субјект који подиже споменик Општина Беране 
Истакнута личност  
Значајни догађај Споменик је подигнут на  мјесту 

формирања 8 црногорске ударне  
народноослободилачке   бригаде 

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 
Споменик  се састоји из два дијела : постамента и  каменог кубуса (материјал: 
пјешчаник)  димензија 800 мм X 600 мм. Постамент димензија 500 x 500  је укопан-
уроњен у земљану површину и на њему је постављен камени кубус  на којем је сферно  
стилизован  број  8  и исписан текст . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образложење подизања спомен –обиљежја 

Подизање овог спомен обиљежја трајно се обиљежава мјесто формирања 8 црногорске 
ударне  народноослободичлачке  бригаде.  Опис симболичког значења подразумијева 
споменик од историјског значаја која свједоћи о мјесту гдје су формирани оружани  
састави  НОВ-е . 
 
Одлуком штаба другог Ударног корпуса НОВЈ формирана је 8 црногорска 
народноослободилачка ударна бригада   24 фебрруара 1944 године у Беранама . За 15 
мјесеци бригада је прешла дуг борбени пут , од Берана до Цеља и Велења . У борбама 
које је водила у Црној Гори, Санџаку, западној Србији, за ослободјење Београда , у Срему 
, Славонији, Загорју и Словенији, бригада је имала 700 погинулих бораца и старјешина и 
више од 2.500 лакше и теже повриједјених . У току рата она се борила у саставу трију 
дивизија  НОВЈ.  Бригада је понијела  борбу  за ослободјење у садејству са  Трећом и 
четвртом санџачком  бригадом , затим у садејству са Првом пролетерском дивизијом  . 
На Сремслком фронту борила се у саставу Једанаесте крајишке дивизије  . 8 црногорска 
бригада јер једина црногорска бригада која је учествовала у борби за ослободјење 
Београда. Дејствујући у првом Ешалону Прве пролетерске дивизије , прошла је кроз 
централни дио Београда правцем : Раковица – Дедиње –Аутокоманда – Карадјордјев 
парк – Славија –Теразије – Калемегдан. Борци 8 црногорске бригаде истакли су заставу 
слободе на високој палати „ Албанија“ . 
Литература -   
* Народни хероји и бригаде НОБ-а Југославије    1974 -  Београд; 
*8 црногорска НОУБ – Издање из 1975 страна 463.   
Локација 
Микролокација, 
 
 
Година подизања спомен обиљежја 

Беране,  
Споменик је саставни дио парковске 
површине  Општине Беране  
ул : Миљана Вукова 3  
аутор: 1977 арх.Богдан Богдановић 

Текст на спомен обиљежју НА ОВОМ МЈЕСТУ 
25 ФЕБ. 1944 ГОД. ФОРМИРАНА ЈЕ 8 

ЦРНОГОРСКА НАРОДНО 
ОСЛОБОДИЛАЧКА УДАРНА 

БРИГАДА 
Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине  
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 

10. Споменик   палим борцима  IV пролетерске бригаде и италијанске 
партизанске бригаде „ Гарибалди“ 

Субјект који подиже споменик Савез бораца Иванград  

Истакнута личност  
Значајни догађај Мјесто гдје је јединице Венеција - 

Гарибалди која се придружила 
јединицама НОВ-е у одбрани слободе 
овог краја имала први окршај са 
непријатељима и домаћим издајницима. 



 
Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

Армирано бетонска  конструкција. Гранитна плоча је утиснута у бетонски пано   
димензија  160 цм X 100цм . Са обје стране  се налазе  по двије  бетонске призме  
димензија 30цм X 25цм X  160цм са предње и двије бетонске призме димензија  20цм X 
20цм X 120цм  са задње стране . Бетонске призме су укопане у земљину површину .  
Плоча је наткривена армирано - бетонском призмом која повезује елементе . Аутор : 
арх.  Зековиц . 

Образложење подизања спомен -обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст  истакнутим догађајем из новије црногорске 
историје 1941/45.г.  и људском идеалу . Мјесто гдје је јединице Венеција - Гарибалди која 
се придружила јединицама НОВ-е у одбрани слободе овог крајаимала први окршај са 
непријатељима и домаћим издајницима. Опис симболичког значења подразумијева 
спомен бисту која својим садржајем трајно чува успомену на ову историјску личност . 
(*цит)....IV црногорска пролетерска бригада је формирана  наредбом Врховног штаба 
НОП и ДВЈ 10 јуна 1942 године на планини Зеленгори  . У њеном саставу су била :  два 
батаљона Ловћенског и по један батаљон Зетског , Комског и Дурмиторског НОП – 
одреда. На дан формирања имала је пет батаљона са 1080 бораца . Први командант 
бригаде је био Пеко Дапчевић , народни херој  а политички комесар Митар Бакић , 
народни херој . Бригада је дала 48 хероја . У свом оснивању је имала 1080 бораца од којих 
је 220 било боркиња. Јуна 1958 године , поводом петнаестогодишњице битке на 
Сутјесци , бригада је одликована  Орденом народног хероја и Орденом народног 
ослобођења, Орденом партизанске звијезде и Орденом братства и јединств.  
Италијанска дивизија Венеција прешла је на страну НОВЈ 10. октобра 1943. године код 
Берана па је одмах по приједлогу  штаба 2. ударног корпуса преформирана у 5 бригада 
(око 5000 војника). Бригада »Гарибалди« је била састављена  од италијанских војника 
који су прешли на страну НОВЈ .   
Локација 
Микролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Општина Беране.  
село Доња Врбица,  
1962 

Текст на спомен обиљежју РАТНА ЗИМА ЈАНУАРА 1944 . 
ТРИДЕСЕТ ДВА МЛАДА СТАСА ИЗ  
ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ И 
ТРИДЕСЕТ БОРАЦА ИТАЛИЈАНСКЕ 
ПАРТИЗАНСКЕ БРИГАДЕ „ 
ГАРИБАЛДИ“ НА ХЕРОЈСКОМ ПУТУ 
К СЛОБОДИ ОДОЉЕШЕ МНОГИМ 
ОКРШАЈИМА АЛИ НЕПРИЈАТЕЉ 
САСТАВИ ОКО ЊИХОВА ЈУРИША 
ОГЉЕНИ ПРСТЕН И ОСТАДЕ САМО 
ОВА МРАМОРНА ПРИЧА ЊИМА У 
СЛАВУ.                                                                            



САВЕЗ БОРАЦА ИВАНГРАД 1962.ГОД 
Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине 
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

11.Споменик народном хероју Бранку Делетићу 
 

Субјект који подиже споменик  Општина Беране  
Истакнута личност Народни херој 1941/45 
Значајни догађај  

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

 
Постамент  од клесаног  мермерног блока  димензија  510 x 420 x 1180  мм   са изведеном  
плитком  штокатуром на  предњој страни ;  
Бронзани одливак  попрсје  са ликом Бранка Делетића висине  х-63 цм ,са  ознаком  
аутора Славољуб ВАВА Станковић  1971 . 
Слова на постаменту су уклесана и исписана  ћириличним писмом испуњена црном бојом  
. 
 

Образложење подизања спомен –обиљежја 

Овим спомен обиљежјем се одаје почаст народном хероју  и борцу  за слободу 1941/45 
године и  истакнутој личности из црногорске историје . Опис симболичког значења 
подразумијева спомен бисту која својим садржајем трајно чува успомену на ову 
историјску личност . 
 
Народни херој Бранко Делетић. Рођен је 1915 године у селу Грачаница код Андријевице . 
Дипломирани правник . Члан  КПЈ од  1936 године . У НОБ-у  ступио првог дана јулског 
устанка 1941 . Погинуо је 22 априла 1942 године у засеоку Токов Лаз код Андријевице. 
Основну школу је  завршио у Андријевици  . Гимназију је  похађао  у Беранама и 
Подгорици . Након  завршене матуре, студирао  правне науке  на београдском 
Универзитету . Био је члан КПЈ од 1936 године Био је   члан напредног  студентског 
покрета у Београду  . Због својих активности више пута  био хапшен  и затваран . 
Бранко Делетић је припадао реду црногорских студената на Београдском универзитету 
који су успјели да одбране аутономију Универзитета  .  Био је један од  револуционара 
који су успјешно повезивали револуционарну дјелатност младе црногорске интелигенције 
с активношћу сеоске и радничке омладине . Године 1940 изабран је у Окружни комитет 
КПЈ  за Колашин, Беране и Андријевицу .  Послије слома Југославије активно ради на 
припреми оружаног устанка . Као члан Окружног комитета 14 јула 1941  године , 
директно је учествовао у планирању и подизању устанка у овом крају . Учествовао је у 
формирању и организовању  Среског  национално ослободилачког осбора 21  јула 1941 
године  у Андријевици . Био је секретар  Мјесног комитета  Партије за срез - 
андријевачки .  Захваљујући његовим организацијским способностима и угледу  који је 
имао код грађана број герилаца у овом крају се брзо попео на двије стотине . Када је 11 
новембра 1941 године формиран Комски партизански одред Делетић је постављен за 



његовог комесара . Својим дјеловањем и испољеној храбрости постаје  једна од 
најизразитијих фигура  НОПа у  горњем току Лима .  Априла 1942 године  изнад засеока 
Токов Лаз у атару села Краље , недалеко од Андријевице  гине у борби са  
непријатељским јединицама заједно са Бајом Јојићем . Народним херојем проглашен је 
12 јула 1949 године .  
 
 Литература :  
*Народни хероји и бригаде НОБ-а Југославије    1974 -  Београд;  
*Владимир Дедијер-Дневник - Од 10 новембра 1943 до 7 новембра 1944 - 577. страница; 
* Јанко Плетерски – 198  -Повијест Савеза комуниста Југославије - 221. страница . 
Локација 
Микролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Општина Беране 
Парк испред зграде Општине Беране 
1972 

Текст на спомен обиљежју 
 

Народни херој 
БРАНКО  ДЕЛЕТИЋ 

1915-1942.год 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине 
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

 

12. Споменик  IV пролетерској црногорској  народно ослободилачкој  
ударној бригади  

Субјект који подиже споменик  Општина Беране  
Истакнута личност  
Значајни догађај Период-НОР-а.  Обиљежавање  датума  

оснивања ИВ пролетерске 
народноослободилацке бригаде 

Врста, материал,димензије и аутор спомен обиљежја 

На мермерном блоку ( камен  пјешчаник )  висине х= 170 цм  X 100 цм X  65 цм   урадјен 
споменик са  стилизацијом   ратног печата бригаде  на којем је исписан текст . 
Постоље –постамент је  урадјен од истог материјала са розетом у средини . Читавом 
површином мермерног блока урадјена стилизована кретња таласа Лима . Аутор 
споменика је арх. Богдан Богдановић . 

Образложење подизања спомен –обиљежја 

IV пролетерска црногорска народно / ослободилачка ударна бригада формирана је 
наредбом Врховног штаба НОП и ДВЈ 10 јуна 1942 године на планини Зеленгори  . У 
њеном саставу су била :  два батаљона Ловћенског и по један батаљон Зетског , 
Комског и Дурмиторског НОП – одреда  . На дан формирања имала је пет батаљона са 



1080 бораца . Први командант бригаде је био Пеко дапчевић , народни херој  а 
политички комесар Митар Бакић , народни херој . Бригада је дала 48 хероја . У свом 
оснивању је имала 1080 бораца од којих је 220 било боркиња. Јуна 1958 године , поводом 
петнаестогодишњице битке на Сутјесци , бригада је одликована  Орденом народног 
хероја и Орденом народног ослобођења, Орденом партизанске звијезде и Орденом 
братства и јединства . 
Литература : 
*  Душан Пејановић - На Вилића гумну: Четврта пролетерска (црногорска) 
народноослободилачка ударна 1971 - 268 стр. 
*   Саво Дрљевић –Четврта пролетерска црногорска бригада- Војноиздавачки завод, 
1969 Београд 
Локација 
Микролокација 
Година подизања спомен обиљежја 

Општина Беране 
Парк испред хотела Беране 
1978 

Текст на спомен обиљежју 
Ободом ратног печата бригаде исписан  текст : IV ПРОЛЕТЕРСКА УДАРНА БРИГАДА 

-  ВОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈЕ  са петокраком у средини и розетом у основи споменика  . 

Одговорно лице за подизање споменика Предсједник општине 
Средства за подизање спомен обиљежја Буџет 
Обвезник одржавања спомен обиљежја Општина Беране 
 

 

II 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објацвљивања у  
’’ Службеном листу ЦГ – Општински прописи’’. 

 

 

Број 02 – 030-374                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Беране, 26. 06. 2015. г.                                                Горан Киковић 
 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

Pravni osnov za donošenje Programa podizanja spomen obilježja sadržan je u članu 8 stav 2 i članovima 
11,12,13,50 i 52 Zakona o spomen obilježjima („ Sl.list CG“ br.40/08 i 40/11) i članu 33 stav 1 tačka 39 i 
članu 37 Statuta opštine Berane ("Službeni list RCG - Opštinski propisi, broj 21/04 i 34/06) i  „ Službeni 
list CG- Opštinski propisi br. 06/11“. 

Članom 8  stav 2, članom 12 stav 1 i 2 i članom 13 Zakona o spomen obilježjima je propisano da se 
spomen-obilježja podižu u skladu sa Programom podizanja spomen obilježja koji donosi skupština 
opštine, uz prethodnu saglasnost organa državnme uprave nadležnog za poslove kulture . 

Članom 11 istog zakona propisan je sadržaj Programa podizanja spomen obilježja . 

Članom 50 istog Zakona propisano je da se objekti podignuti  kao spomen-obilježja  nakon 15 novembra 
1971. godine, bez odobrenja nadležnog organa , smatraju bespravno podignutim, kao i objekti za koje se 
ne može utvrditi da su podignuti prije navedenog datuma, a članom 52 propisano je da se navedenim 
objektima može dati status spomen obilježja po postupku propisanim ovim Zakonom, u roku od dvije 
godine  od dana stupanja na snagu ovog zakona i da je predsjednik opštine dužan da iste uvrsti u Predlog 
programa podizanja spomen-obilježja. 

Članom 33 stav 1 tačka 39 Statuta opštine Berane  propisana je obaveza Skupštine za donošenje Programa 
podizanja spomen-obilježja, a članom 37 da Skupština u vršenju poslova iz svog djelokruga donosi 
Poslovnik, Odluke, Rješenja, Zaključke, Preporuke, Planove, Programe i dr. akte. 

Prilikom izrade Programa podizanja spomen-obilježja u opštini Berane za 2014. godinu, rukovodili smo 
se pretpostavkom da se u Program uvrste objekti podignuti kao spomen-obilježja  poslije 15.novembra 
1971. godine, bez odobrenja nadležnog organa kao i oni objekti  za koji se ne može utvrditi  da su 
podignuti prije navedenog datuma .  

Obzirom da je značajan broj objekata sa karakteristikama spomen-obilježja podignut bez odobrenja 
nadležnog organa, a Zakonom o spomen obilježjima propisana je obaveza predsjednika opštine da svaki 
podignuti objekat, bez odobrenja nadležnog organa , uvrsti u Predlog programa podizanja spomen-
obilježja, bilo je neophodno iste uvrstiti u Predlog programa podizanja spomen–obilježja opštine Berane 
za 2014.godinu radi uskladjivanja sa zakonskim propisima.  

Program podizanja spomen-obilježja opštine Berane za 2014. godinu sadrži spomen-obilježja koja su 
posvećena značajnim događajima, istaknutim ličnostima i  ljudskim idealima, kulturno-istorijskoj 
tradiciji, borcima za slobodu sa obrazloženjem razloga podizanja spomen -obilježja,vrstu spomen 
obilježja, način podizanja i opis simboličkog značenja .  

Predsjednik opštine  je objekte iz člana 50  stav 1 ovog zakona uvrstio u predlog Programa. 

Uvrštavanje navedenih objekata u Program podizanja spomen obilježja , odaje se počast i čuva uspomena 
na poginule borce za slobodu, istaknute ličnosti i značajne događaje  naše države i ovog kraja.  

Na osnovu gore navedenog , predlažemo da Skupština opštine Berane donese Program podizanja spomen 
obilježja . 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti 


