
Na osnovu člana 34, a u vezi člana 7 i člana 11 Statuta opštine Pljevlja ("Sl. list RCG - 
opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i "Sl. list CG - opštinski propisi" broj 32/09, 14/11) 
Skupština opštine Pljevlja na sjednici održanoj 13.03.2017. godine donijela je: 

ODLUKU O STUDENTSKOJ NAGRADI OPŠTINE PLJEVLJA 

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 11/2017 
od 23.3.2017. godine, a stupila je na snagu 31.3.2017. 

Član 1 

Ovom Odlukom uređuju se uslovi, način i postupak dodjele studentske nagrade opštine 
Pljevlja. 

 

Član 2 

Studentska nagrada opštine Pljevlja (u daljem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se povodom 20. 
novembra, praznika Opštine studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja, kao izraz 
priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju. 

 

Član 3 

Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja nagrađuje se do 5 studenata sa različitih fakulteta. 

 

Član 4 

Nagrađivanje studenata vrši se na osnovu Javnog konkursa za dodjelu studentske nagrade 
opštine Pljevlja ( u daljem tekstu Konkurs), koji objavljuje organ lokalne uprave nadležan za 
poslove obrazovanja. 

Konkurs se objavljuje u oktobru mjesecu tekuće godine u Pljevaljskim novinama i na web 
sajtu opštine Pljevlja. 

Rok za podnošenje prijava na Konkurs ne može biti kraći od 15 dana. 

 

Član 5 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti koji: 
- studiraju u Crnoj Gori i zemljama bivše SFRJ 
- imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja 
- su završili osnovne studije u periodu između dva konkursa, do roka predviđenog za 

predaju dokumenata 
- su tokom osnovnih studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9,50. 

 

Član 6 

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za 
poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili 
preuzeti sa web sajta Opštine. 

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta: 
- Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa, 
- Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima, 
- Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom osnovnih studija, 
- Uvjerenje o završenim osnovnim studijama. 

 

Član 7 

Razmatranje prijava vrši Komisija za dodjelu studentske nagrade opštine Pljevlja (u daljem 
tekstu Komisija), koju imenuje predsjednik Opštine. 

Komisija ima predsjednika i četiri člana. 



Komisija se imenuje za godinu u kojoj se nagrada dodjeljuje. 

 

Član 8 

Komisija nakon razmatranja prijava podnosi predsjedniku Opštine obrazloženi predlog 
odluke o dodjeli studentskih nagrada najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka Konkursa. 

Predlog odluke, pored obrazloženja sadrži: ime i prezime studenta, fakultet i prosječnu 
ocjenu studenta. 

 

Član 9 

Odluku o dodjeli studentskih nagrada donosi predsjednik opštine Pljevlja. 
Odluka se objavljuje na web sajtu Opštine. 
Dobitnicima Nagradu uručuje predsjednik Opštine na svečanoj sjednici Skupštine opštine 

povodom 20. novembra, praznika Opštine. 
Odluka predsjednika je konačna i protiv nje se može voditi upravni spor. 

 

Član 10 

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa. 
Oblik i sadržinu diplome utvrđuje predsjednik Opštine na predlog organa lokalne uprave 

nadležnog za poslove obrazovanja. 
Novčani dio nagrade se dodjeljuje u visini od 300,00 €. 

 

Član 11 

Ukoliko dva i više studenata sa istog fakulteta ostvare istu prosječnu ocjenu, nagrađuju se 
diplomom, dok se novčani dio nagrade dijeli. 

Nagrada se istom studentu može dodjeliti samo jedanput. 

 

Član 12 

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja organ lokalne uprave 
nadležan za poslove obrazovanja. 

 

Član 13 

Svi izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze 
u ženskom rodu. 

 

Član 14 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o studentskoj nagradi opštine 
Pljevlja ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 37/15). 

 

Član 15 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - 
Opštinski propisi". 

Broj: 030-43/2017-1 
Pljevlja, 14.03.2017. godine 

Skupština Opštine Pljevlja 
Predsjednik, 

Tarik Gadžović, s.r. 


