
 

 
 Na osnovu člana 27., a u vezi sa članom 25. i 26. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i „Službeni list Crne Gore“ br. 88/09) i člana 39. stav l. 
tačka 40. Statuta opštine Budva („Službeni list opštine Budva“ br. 4/05) Skupština opštine Budva, 
na sjednici održanoj dana 10. marta. 2010. godine  donijela je 
 

O   D  L  U  K  U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PEČATIMA 

 
Član l. 

 
 U Odluci o pečatima („Službeni list opštine Budva“ br. 9/06) član 4. mijenja se i glasi: 
            „Pečat Opštine je okruglog oblika prečnika 32 cm i sadrži naziv: „Crna Gora,  Opština 
Budva, Budva“. 
            U sredini  pečata je grb opštine. 
            Pečat predsjednika Opštine je okruglog oblika, prečnika 32 mm i sadrži naziv „Crna Gora, 
Opština Budva, Budva, Predsjednik“, u sredini pečata je grb opštine. 
             Pečat Skupštine opštine je okruglog oblika,  prečnika 32 mm i sadrži naziv „Crna Gora, 
Skupština Opštine Budva, Budva“, u sredini pečata je grb opštine. 
 Pečat Glavnog administratora je okruglog oblika,  prečnika 32 mm i sadrži naziv „Crna 
Gora,  Opština Budva, Budva, Glavni administrator“, u sredini pečata je grb opštine. 
 Pečat Menadžera je okruglog oblika,  prečnika 32 mm i sadrži naziv „Crna Gora, Opština 
Budva,  Budva, Menadžer“,  u sredini pečata je grb opštine. 
 Pečat Agencija za planiranje i uredjenje prostora  je okruglog oblika,  prečnika 32 mm i 
sadrži naziv „Crna Gora, Opština Budva, Budva, Agencija za planiranje i uredjenje prostora,   u 
sredini pečata je grb opštine. 
 Pečat organa i službi pored elemenata iz stava 1. i 2. ovog člana, sadrži naziv organa, 
odnosno službe.  
            Opština i njeni organi imaju štambilj za evidentiranje akata (prijemni) i štambilj za 
otpremanje službene pošte (otpremni). 
 Prijemni štambilj Opštine, organa i službi lokalne uprave je pravougaonog oblika,  dimenzija 
25 x 50 mm sa teksom „Crna Gora, Opština Budva, Budva“,  sa mjestom za broj, datum, oznaku 
organizacione jedinice i naznakom: primljeno i broj priloga. 
            Prijemni štambilj Skupštine Opštine Budva je pravougaonog oblika, dimenzija 25 x 50 mm 
sa tekstom „Crna Gora, Skupština opštine Budva, Budva“, sa mjestom za broj, datum, oznaku 
organizacione jedinice i naznakom: primljeno i broj priloga. 
 Otpremni štambilj Opštine, organa i službi lokalne uprave  je pravougaonog oblika,  
dimenzija 25 x 50 mm sa teksom „Crna Gora, Opština Budva, Budva“,   sa mjestom za broj akta i 
datum njegovog evidentiranja. 
 Otpremni štambilj  predsjednika Opštine, Glavnog administatora i  Menadžera  pored 
podataka iz predhodnog stava ovog člana sadrži i naziv organa. Naziv i sjedište organa ispisuju se 
vodoravno, a izmedju njih ostavlja se prazan prostor za upisivanje broja akta i datuma njihovog 
evidentiranja“. 
 Otpremni štambilj Skupštine opštine Budva  je pravougaonog oblika, dimenzija 25 x 50 mm 
sa teksom „Crna Gora, Skupština Opštine Budva, Budva“ sa mjestom za broj akta i datum njegovog 
evidentiranja“. 

Član 2. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine 
Budva“. 
 
 
Broj:0101-108/1                                                                        SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 
Budva, 10.mart.2010.godine                                                     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, 
                                                                                                             Krsto Ljubanović, s.r. 
 
 


