На основу члана 44 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ'' бр.02/18), члана 10 и 11став 1
Статута Општине Беране („Сл.лист ЦГ-општински прописи'' бр.42/18) и члана 5 Одлуке о јавном
признању почасни грађанин Општине Беране („Сл.лист ЦГ –општински прописи'' бр.29/09),
Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној 27. децембра 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА-ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Члан 1.
Додјељује се јавно признање –звање Почасни грађанин општине Беране , Момиру Ђурђевцу,
секретару Фудбалског савеза Црне Горе, због значајног доприноса развоја спорта у Беранама.

Члан 2.
Почасном грађанину додјељује се Повеља општине Беране и уручиће се на свечан начин на
посебној сједници Скупштине.

Члан 3.
Повељу уручује Предсједник Општине Беране.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ- Општински
прописи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
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ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
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Образложење
Правни основ
Правни основ за доношење ове Одлуке садражан је у члану 44 Закона о локалној самоуправи,
члану 10 и 11 Статута Општине Беране и члану 5 Одлуке о јавном признању почасни грађанин
Општине Беране.
Чланом 44 Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина у вршењу послова из оквира
своје надлежности доноси Статут, Одлуке, Рјешења, Закључке, Повеље, Препоруке и друге акте.
Чланом 10 Статута Општине Беране прописано је да Општина установљава јавно признање-звање
почасни грађанин Општине, те да се исто може додијелити појединцима посебно заслужним за
афирмацију и развој Општине.
Чланом 11 став 1 прописано је да се услови поступак и начин додјељивања звања Почасни
грађанин Општине уређују посебном Одлуком Скупштине Општине.
Чланом 5 Одлуке прописано је да Скупштина Општине одлучује о проглашењу за Почасног
грађанина.
Разлози за доношење
У складу са чланом 3 Одлуке о јавном признању почасни грађанин Општине Беране, Предсједник
Општине и већина одборника поднијели су Предлог да се Предсједнику Фудбалског Савеза Црне
Горе, Дејану Савићевићу додијели јавно Признање –звање Почасни грађанин Општине Беране.
Одлуком о јавном признању почасни грађанин Општине Беране прописано је да се јавно признање
Почасни грађанин може додијелити грађанину Црне Горе и страном држављанину за успјехе у
раду и дјеловању којима се доприноси развоју 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 додјељивање јавног признања почасног грађанина може поднијети Предсједник
општине и најмање 1/3 одборника у Скупштини.
Фудбалски савез Црне Горе на челу са предсједником Дејаном Савићевићем и секретарем
Момиром Ђурђевцем, у последњих неколико година континуирано је улагао у фудбалску
инфраструктуру на подручују Берана и као резултат заједничког улагања са локалном управом
створени су добри услови за бављење фудбалом. Улагања Фудбалског савеза су следећа:
Изградња два помоћна терена, један од природне, а други од вјештачке траве, са системом за
заливање на главном терену. Укупна инвестиција ФСЦГ је 341 474,18 € ;
Реконструкција источне трибине и подтрибинског простора (свлачионице, канцеларије, сале за
састанке, итд) на Градском стадиону са комплетним опремањем - намјештајем. Укупна
инвестиција ФСЦГ је 1 085 888,55€;

У процесу је и реализација постављања рефлектора на Градском стадиону. Вриједност
инвестиције биће позната када јавни позив буде окончан, а досадашњи показатељи нам говоре да
постављање рефлектора на сличним стадионима износи између 500 000,00 € и 550 000,00€.
Укупна инвестиција ФСЦГ на челу са предсједником Савићевићем и секретаром Ђурђевцем, која
се односи на два помоћна терена, систем за заливање, реконструкцију источне трибине и
подтрибинског простора и опремање просторија износи 1 427 362,65 €. Ако овом износу додамо и
извјесну донацију за рефлекторе, улагања ФСЦГ на чело са поменутим предсједником и
секретаром износиће око 2 000 000,00 €.
Имајући у виду да је Фудбалски савез Црне Горе помогао Општини Беране и ФК Беране у
стварању високо квалитетних услова за развој спорта не само за Општину Беране већ и у региону,
реконструкцијом Фудбалског стадиона и улагањем у развој фудбала, а велики допринос свему
томе дали су челни људи Савеза, предсједник и секретар, предлажемо Скупштини Општине да
усвоји Одлуку као у тексту Предлога.

