
 
На основу члана 14, члана 16 став 1 и  члана 20   Закона о спомен-обиљежјима 
(„Службени лист Црне Горе“ број 40/08, 40/11 и 2/17) , члана 33 и 37 Статута општине 
Беране   („Службени лист РЦГ-Општински прописи “ број 21/04 и 34/06 и „ Службени лист 
ЦГ-Општински прописи бр. 6/11),  у складу са Програмом подизања спомен-обиљежја у 
Општини Беране за 2017. год. („Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ број 
40/17), уз претходну сагласност Министарства културе Црне Горе, број УП I 01-/95/8 од 
28.12.2017.године, Скупштина општине Беране,  на сједници одржаној дана 10. 01. 2018. 
године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта - споменика 

маршалу Георгију Константиновичу  Жукову 
 
 

Члан 1 
Подиже се спомен обиљежје постављањем  спомен објекта  - споменика  маршалу 
Георгију Константиновичу Жукову  на катастарској парцели  бр. 1368/1 КО Беране у 
захвату Детаљног урбанистичког плана „Стари Град“.  
 

Члан 2 
Спомен објекат - споменик из члана 1 ове Одлуке, израдиће се од  полираног ливеног 
гранитног постамента,  висине 1, 9 м,   горње основе  70 x 70 цм и доње  основе 100 x 
100 цм, тежине 2000 кг., бронзаног одливка попрсја са ликом Георгија Константиновича 
Жукова,  висине 106 цм,  ширине у раменима 75  цм и тежине 300 кг. и гранитне вазе на 
подијуму. 
 

 Члан 3  
Фронтално на  постаменту споменика биће исписан ћириличним писмом  текст следеће 
садржине: 
 

МАРШАЛ 
 

ГЕОРГИЈ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

ЖУКОВ 
 

1896 – 1974 
 

За заслуге у борби против фашизма 
 

Члан 4 
Рок за подизање овог споменика  је 2017-2018. година. 
 

Члан 5 
Спомен објекат из члана 1 ове Одлуке подиже Општина Беране.   
Обвезник одржавања спомен обиљежја – споменика  је Општина Беране. 
 

Члан 6 
О спровођењу ове одлуке стараће се органи локалне управе надлежни за послове 
културе и  планирања и уређења простора. 
 

Члан 7 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службени лист ЦГ-Општински 
прописи“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 

Број : 02-030 -3        Предсједник Скупштине 
Беране, 10. 01. 2018. године              Горан Киковић,с.р. 

 
 



                                        
О б р а з л о ж е њ е  

 
Правни основ  
 
Правни основ за доношење Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен 
објекта - споменика, маршалу Георгију Константиновичу  Жукову, садржан је у члану  14, 
члану  16 став 1 и члану 20  Закона о спомен обиљежјима  и  члану 33 и 37   Статута 
Општине Беране. 
 
Чланом 14 Закона   је прописано ко може подићи   спомен-обиљежје, док је  чланом 16 
став 1 овог закона,  прописано да Скупштина Општине у складу са Програмом уз 
претходну сагласност надлежног органа, доноси одлуку о подизању спомен – обиљежја. 
 
У члану 20 је прописано да одлука о подизању спомен – обиљежја постављањем или 
изградњом спомен – објекта садржи:значајан догађај, истакнуту личност, људски идеал, 
културно – историјску традицију, борце за слободу, цивилне жртве рата или масовно 
страдање људи за које се подиже спомен – обиљежје; назив субјекта који подиже 
спомен – обиљежје; врсту и димензију спомен – обиљежја; мјесто подизања спомен – 
обиљежја; текст који ће бити исписан на спомен – обиљежју; рок и услови за подизање 
спомен – обиљежје и назив обвезника одржавања спомен – обиљежја. 
 
Чланом 33 Статута Општине Беране прецизиране су надлежности Скупштине, а чланом 
37 Статута Општине Беране прописано је да Скупштина Општине доноси прописе и 
друге опште акте. 
 
 
Разлози за доношење  
 
Програмом подизања спомен-обиљежја у Општини Беране за 2017. годину, утврђено је 
између осталог, подизање спомен објекта – споменика,  маршалу Георгију 
Константиновичу Жукову. 
Иницијативу за подизање спомен - обиљежја су покренула 3  удружења: Општинска 
организација бораца народноослободилачког рата Беране, НУ“ Калудра за све“ и НВО 
„Ноћни вукови“ из Подгорице.  
 
Скупштина Општине је у обавези да у складу са  Програмом подизања спомен обиљежја 
у Општини Беране за 2017. годину, а у оквиру претходно дате сагласности 
Министарства културе бр. УП I 01-/95/8 од 28.12.2017. године,  донесе Одлуку  о 
подизању спомен обиљежја постављањем  спомен објекта – споменика,   маршалу 
Георгију Константиновичу. 
 
Подизањем  спомен - објекта - споменика, Георгију Константиновичу Жукову, славном 
маршалу и четвороструком хероју Совјетског Савеза и Русије, чије су заслуге за побједу 
над фашизмом и нацизмом у Другом свјетском рату непроцјењиве, одаје се почаст и 
трајно чува успомена на ову истакнуту личност. 
 
Маршал Жуков је дао огроман допринос  слому фашизма у Европи и читавом свијету, 
што је довело до безусловне капитулације  Њемачке  коју су у име њемачке врховне 
команде потписали фелдмаршал Вилхелм Кајтел, генерал Ханс-Јирген Штумпф, 
адмирал Ханс Георг фон Фридебург, а у име савезника совјетски маршал Георгиј  Жуков 
и британски генерал Артур Тедер.  
 
Постао је први командант совјетске окупационе зоне у Њемачкој. 
 
За команданта прве Совјетско-монголске групе армија постављен је 1938. године, како 
би се спровела акција против јапанске инвазије. У бици код Халхин Гола, јапанске трупе 
су поражене за неколико дана, а за побједу у овој операцији Жуков је награђен титулом 
Хероја Совјетског Савеза. У чин генерала је унапријеђен 1940. године, након чега кратко 
бива постављен за шефа Генералштаба.  
 
 



Током Другог светског рата, Жуков руководи одбраном Лељинграда, Москве и 
Стаљинграда. Предводио је Совјетску офанзиву 1944. године и напад на Њемачку 1945. 
године и окупацију Берлина.  
 
Као најчувенији војни командант у Великом отаџбинском рату, вршио је инспекцију 
Побједничке војне параде на Црвеном тргу у Москви 1945. године. Жуков је командовао 
и операцијом Августовска олуја против Јапана, пред крај Другог светског рата. По њему 
је назван Астероид 2132, а 1995. године на стогодишњицу његовог рођења, Руска 
Федерација је усвојила Ред Жукова и Орден Жукова.  
 
Једини је војник у историји Совјетског Савеза и Русије који је 4 пута одликован титулом 
хероја Совјетског Савеза. У Југославији је одликован највишим одликовањем, Орденом 
слободе, које је било вишег ранга и од југословенског народног хероја.  
 
Један је од три носиоца Ордена побједе, а одликован је и америчком Легијом за заслуге.  
 
Како је Црна Гора била учесник на страни савезничких снага у Другом свјетском рату и 
дала велики допринос побједи над фашизмом, подизањем спомен обиљежја маршалу 
Жукову, одаје му се почаст за заслуге у борби против фашизма. 
 
Полазећи од наведеног, предлажемо Скупштини да донесе Одлуку  као у тексту 
предлога. 
    
 
 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ, КУЛТУРУ,ОМЛАДИНУ И САРАДЊУ СА НВО 
 


