
 

Na osnovu člana 24 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list RCG”, br. 42/03, 28/04, 
75/05 i 13/06 i “Službeni list CG”, br. 88/09, 03/10, 38/12 i 10/14), člana 40 stav1 tačka 35 
Statuta Opštine Budva (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 19/10), Skupština Opštine 
Budva na sjednici održanoj 30.juna, 02., 03., 04. i 07. jula 2014. godine donijela je   

 
ODLUKU 

o izmjeni  Odluke o upotrebi simbola 
 

Član 1 
U Odluci o upotrebi simbola (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, broj 10/13 i 15/14) 
članu 7 stav 1 iza riječi “Opštine”, dodaju se riječi “mogu da ga” i briše se riječ “ga” i član 7 stav 
1 glasi: 
“Veliki Grb Opštine je u upotrebi kao oznaka i simbol Opštine i mogu da ga upotrebljaju 
Predsjednik Skupštine, Predsjednik Optštine, Potpredsjednik Opštine i Glavni administrator. 

 
U članu 7 stav 2 iza riječi “Opštine”, dodaju se riječi “mogu da” i član 7 stav 2 glasi: 
“Srednji grb Opštine mogu da upotrebljavaju organi lokalne uprave i služba Skupštine opštine” 
 

Član 2 
U članu 8 briše se riječ “stav 1” iz alineje 2, 5 i 9 i član 8 glasi: 
“Veliki Grb se upotrebljava u slijedećim slučajevima: 
 u pečatu organa iz člana 7; 
 na službenim aktima organa iz člana 7; 
 na zgradi sjedišta organa Opštine i Skupštine opštine; 
 na službenim natpisima postavljenim na objektima u kojima su smješteni organi Opštine;  
 u službenim prostorijama organa iz člana 7; 
 na službenim natpisima za obilježavanje prostora za sjednice i sastanke organa iz člana 7; 
 na poveljama, diplomama, zahvalnicama, nagradama i drugim priznanjima koje dodjeljuje 

Opština Budva;  
 na službenim legitimacijama odbornika; 
 na zvaničnim čestitkama, pozivnicama, vizit kartama i drugim aktima i poslovnoj grafici 

koju koriste organi iz člana 7; 
 
 

Član 3 
U članu 11 stav 1 iza riječi “Opštine” dodaju se riječi “može da” a alineja 2 se briše i član 11 
glasi: 
“Srednji Grb Opštine može da se upotrebljava u slijedećim slučajevima: 
 na službenim aktima organa iz člana 7 stav 2; 
 na službenim legitimacijama komunalnih inspektora i komunalnih nadzornika, inspektora 

i drugih službenih lica;  
 na uniformama, službenim legitimacijama i značkama lokalnih službenika i namještenika 

u skladu sa odgovarajućim aktima organa lokalne uprave; 
 u identifikacionim karticama i službenim oznakama zaposlenih.” 



 

Član 4 
U članu 21 a dodaje se stav 2 koji glasi: 
“Na stranici 3 Grafičke knjige standarda, na kojoj su prikazani pečati Opštine, brišu se pečati koji 
u sredini imaju Srednji Grb.” 
 

Član 5 
Član 22a briše se. 
 

Član 6 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – 
Opštinski propisi". 
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