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Na osnovu člana 14 stav 1 i člana 44 Statuta Opštine Budva ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 

02/19), Skupština opštine Budva, na  sjednici održanoj 14. oktobra 2019. godine donijela je   

 

 

ODLUKU 

o dodjeli nagrada Opštine Budva 

 

 

Član 1. 

Ovom odlukom uređuju se uslovi, postupak i način dodjeljivanja  nagrada Opštine Budva.  

 

Član 2. 

 Nagrade opštine Budva u smislu ove odluke, su: 

 

 a) Javno priznanje - zvanje “Počasni građanin opštine”,  

 b) “Novembarska nagrada ”(u daljem tekstu Nagrada)  

 

a) Javno priznanje - zvanje “Počasni građanin opštine” 

 

Član 3. 

Javno priznanje “Počasni građanin opštine”, u vidu povelje, može se dodijeliti pojedincima posebno 

zaslužnim za afirmaciju i razvoj opštine. 

 

Član 4. 

Počasnim građaninom opštine može se proglasiti lice koje je posebno zaslužno za razvoj vrijednosti 

demokratskog društva, istorijskog događaja i tradicije, položaja i ugleda opštine, njenog odnosa sa 

drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu. 

 

Član 5. 

Predlog za proglašenje počasnim građaninom mogu podnijeti: 300 građana, udruženja građana, 

odbornik u Skupštini, predsjednik Opštine, organi državne vlasti, privredna društva i ustanove. 

Predlog se podnosi u pisanoj formi sa detaljnim obrazloženjem uz prilaganje odgovarajućih dokaza 

koji potvrđuje navode iz obrazloženja.  

 

Član 6. 

Postupak za dodjeljivanje zvanja “Počasni građanin opštine” sprovodi Komisija za dodjelu zvanja, kao 

povremeno radno tijelo Skupštine koju, na predlog Odbora za izbor i imenovanja,  imenuje Skupština 

opštine iz reda istaknutih naučnih, privrednih, kulturnih i javnih radnika, predstavnika političkih 

partija ili NVO. 

Komisiju čine predsjednik i četiri člana. 

 

Član 7. 

Komisija utvrđuje predlog Odluke o dodjeli zvanja “Počasni građanin opštine” i isti uz obrazloženje 

dostavlja Skupštini opštine na usvajanje 

 

Član 8. 

Povelju o zvanju “Počasni građanin opštine” potpisuju predsjednik Opštine Budva i predsjednik 

Skupštine opštine Budva, a uručuje je predsjednik Opštine Budva. 

 

 

Član 9. 

Povelja je pravougaonog oblika, urađena na pergamentu, ispisana kaliografski, sa posrebrenim 

pločicama, na kojima su grb Crne Gore i grb Opštine Budva. 
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b) Nagrada “Novembarska nagrada 

 

Član 10. 

„Novembarska nagrada"  dodjeljuje se svake godine povodom Dana opštine Budva na svečanoj 

sjednici Skupstine opštine. 

U jednoj godini dodjeljuju se najviše tri nagrade. 

 

      Član 11. 

Nagrada se dodjeljuje pojedinicima, pravnim licima, organima, organizacijama i udruženjima za 

najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju opštine na privrednom, naučnom, 

prosvjetnom, zdravstvenom, humanitarnom, kulturnom i sportskom polju, kao i u drugim oblastima 

društvenog života i stvaralaštva tokom protekle godine. 

 

Član 12. 

Pravo na nagradu mogu ostvariti pojedinci i pravna lica iz Budve, kao i pojedinci koji ne žive na 

teritoriji Opštine Budva i institucije čije je sjedište van Budve, ukoliko njihova ostvarenja imaju 

poseban značaj za Budvu.  

 

Član 13. 

Nagrada se istom licu može dodjeliti samo jedanput.  

Nagrada se može, kada za to postoje naročito opravdani razlozi, dodjeliti i posthumno.  

 

Član 14. 

Predlog za Nagradu mogu podnijeti predsjednik Opštine, radna tijela Skupštine, mjesne zajednice, 

udruženja, preduzeća i druga pravna lica i 300 građana.  

 

Član 15. 

Predlog za Nagradu  mora biti dostavljen s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom najkasnije do 

31. oktobra tekuće godine.  

Neblagovremeni predlozi neće se razmatrati. 

 

Član 16. 

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa. 

Novčani dio Nagrade iznosi 1.500,00 eur. 

Sredstva za Nagradu obezbjeđuju se u Budžetu Opštine Budva u okviru sredstava predviđenih za 

proslavu Dana opštine Budva. 

     

Član 17. 

Postupak odlučivanja i dodjele Nagrade sprovodi Žiri koji čine predsjednik i četiri člana. 

Žiri imenuje Skupština opštine Budva iz reda istaknutih građana, na predlog Odbora za izbor i 

imenovanja, i to najkasnije do kraja maja tekuće godine. 

Žiri se imenuje na period od jedne godine. 

Niko ne moze dva puta uzastopno biti imenovan za člana Žirija. 

 

Član 18. 

Član Žirija koji je predložen za Nagradu, ne može učestvovati u radu Žirija. 

 

 

 Član 19. 

Žiri može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova, a odluku donosi 

većinom glasova prisustnih članova. 
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Član 20. 

Diplomu “Novembarska nagrada” potpisuju predsjednik Opštine Budva i predsjednik Skupštine 

opštine Budva, a uručuje je predsjednik Skupštine opštine Budva. 

Član 21. 

Komisija za dodjelu zvanja “Počasni građanin opštine” i  Žiri za dodjelu Nagrade donose Poslovnik o 

svom radu. 

Poslovnikom se uređuje način njihovog rada i druga pitanja od značaja za nihov rad. 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije i Žirija obavlja Služba Skupštine. 

 

Član 22. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o ustanovljenju „Novembarske 

nagrade“ br.0101-1028/1-94 od 25.oktobra 1994.godine ("Službeni list Opštine Budva“, br. 06/94). 

 

Član 23. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - 

Opštinski propisi". 

 

 

Broj: 10-633/1 

Budva, 14. oktobar 2019.godine   

  

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

    PREDSJEDNIK, 

    Krsto Radović, s.r. 

 

 

 

 


