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Извод завршног рада 
 

Будванска ривијера се налази у средишњем делу Црногорског приморја.  
У Будванском заливу. У ували Будва. Обухвата простор на северозападу од Плоча 

до Буљарице на југу. Има површину од 122 км². Обухвата 12267 м². Четвртину 
приобалног појаса Црне Горе. Протеже се у правцу северозапад – југоисток. У дужини 
од око 27 км. Променљиве ширине од 3,5 км до 9 км. Заузима подручје око града и дуж 
обале. Посебна је територијална целина. Уоквирена природним границама. Са 
туристичким карактером. Спада међу најлепше обале света.  

Обала је дуга 38 км. Обухвата 12.267 м². Разуђена је. Пешчана, шљунковита и 
каменита. Обала је разуђена у дужини од 38 км. Са већим и мањим стенама. И већим и 
мањим слојевитим стенама. Морска обала је дуга 22 км. Простире се на 11310 м².  

Око 36 км је развијена дужина морске обале. Уски приобални појас има 
планински венац ловћенског масива. Са висинама изнад 1.000 метара. 

У саставу је Будавански залив и увала Будва.  
Око четрдесет је насеља, села и засеока. 
Будва се налази у Црној Гори. У јужном приморском делу. У централном делу 

приморја. У ували Будва. У Будванском заливу. На Будванској ривијери. Обухвата  
средишњи део Црногорског приморја. Припада приморском региону. Заузима 
медитеранско подручје. Излази на Јадранско море. Приморски је град. Развила се око 
малог полуострва. Где је стари део града. На једном је од најлепших делова јадранске 
обале. Између бујне вегетације и мора су дуге пешчане плаже. Уз њих су хотели. 
Будванска ривијера је подручје око града и дуж обале. Центар је црногорског туризма. 
Симбол је Статуа Плесачица или Скулптура Гимнастичарка - Балерина. Две рибе 
окренуте једна према другој су симбол који се види на сувенирима. Позната је по 
пешчаним плажама и ноћном проводу. 

Словенска плажа се налази у ували Будва. У Будванском заливу.  
Близу Старог града је плажа Пизана. Поред Старог града и хотела Авала је плажа 

Ричардова глава (плажа Бријег од Будве). Код Старог града је плажа Могрен 1 и плажа 
Могрен 2. У месту Пријевор су плажа Малаја и плажа Јаз. У месту Кримовица су плажа 
Трсетно и плажа Плоче. На полуострву Завала је плажа Guvance (Dukley beach). У 
насељу Дробнићи је плажа Дробни пијесак. У месту Перазића До је плажа Перазића До.  

Смештена је између 42° 10' - 42° 20' северне географске ширине и 18° 49' - 19° 00' 
источне географске дужине. На надморској је висини од 345 м. Обухвата простор од око 
122 км². Дужине 27 км.  

Простире се од увале Плоче на северозападу до Буљаричког поља на југоистоку. 
Протеже се у правцу северозапад – југоисток. У дужини од око 27 км. Променљиве 
ширине која се креће од 3,5 км до 9 км. Има обалу дугу 38 км. Обухвата 12.267 м². 
Морска обала је дуга 22 км. Простире се на 11310 м². Разуђена је. Пешчана, шљунковита 
и каменита. Обала је разуђена у дужини од 38 км. Са већим и мањим стенама. И већим 
и мањим слојевитим стенама. Плажа Могрен 1 и плажа Могрен 2 има около веће и мање 
стене и веће и мање слојевите стене.  

Уски приобални појас има планински венац ловћенског масива. Са висинама 
изнад 1.000 метара. Планински венац се уздиже и протеже читавом територијом.   

Најважнији је и најпознатији град на обали. Најпознатије је и најважније место и 
летовалиште на обали. Туристички je центар. Фестивалски је град. Град театар. 
Метропола је туризма. Модерно и монденско летовалиште. Бисер је јадранске обале.  

Позната је дестинација на обали, у Црној Гори, на Балкану, у Европи и свету. 
Најпосећенији је град, место и летовалиште. 

 


