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 i 38/12), člana 4 stav 4 i člana 40
stav 1 tačka 35 Statuta Opštine Budva ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.
19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 11., 12., 13. i 14. marta 2013. godine
donijela je
ODLUKU
O UPOTREBI SIMBOLA OPŠTINE BUDVA
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovom odlukom uređuje se način upotrebe i zaštita simbola – Grba i Zastave Opštine Budva.
Član 2
Opština Budva (u daljem tekstu: Opština) predstavlja se Grbom i Zastavom, koji ujedno
izražavaju pripadnost opštini Budva gdje god su u upotrebi na način propisan ovom odlukom.
Član 3
Etalon (izvornik) velikog, srednjeg i osnovnog (malog) Grba i grafički standardi za njihovo
prikazivanje, kao i etalon (izvornik) Zastave i grafički standardi prikazivanja Zastave nalaze
se u Službi kabineta Predsjednika.
Za čuvanje etalona Grba i Zastave odgovoran je Šef kabineta Predsjednika.
Član 4
Grb i Zastava Opštine mogu da se upotrebljavaju samo u obliku i sadržini koji su utvrđeni
Statutom Opštine i u skladu sa ovom odlukom.
Grb, zavisno od namjene, može se izrađivati u svim tehnikama, uz poštovanje utvrđenih
grafičkih standarda.
Zastava, zavisno od namjene, može se izrađivati isključivo u boji, uz poštovanje utvrđenih
grafičkih standarda.
Član 5
Na Grbu ili Zastavi se ne smije ništa ispravljati, dodavati ili mijenjati.
Grb i Zastava se ne smiju upotrebljavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za
upotrebu.
Grb i Zastava kojima su izmijenjeni odnosno modifikovani pojedini elementi, ali svojim
izgledom asociraju na Grb i Zastavu Opštine ne smiju se koristiti.
Grb i Zastava se ne smiju upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, niti kao bilo
koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga, osim u slučajevima određenim ovom
odlukom.
II - UPOTREBA GRBA I ZASTAVE
1. Upotreba Grba
Član 6
Grb Opštine je u službenoj i javnoj upotrebi.
Grb Opštine predstavljen je u tri nivoa i upotrebljava se kao veliki, srednji i osnovni (mali)

Grb.
Član 7
Veliki Grb Opštine je u upotrebi kao oznaka i simbol Opštine i upotrebljavaju ga Predsjednik
Skupštine, Predsjednik Opštine, Potpredsjednik Opštine i Glavni administrator.
Srednji Grb Opštine upotrebljavaju organi lokalne uprve i služba Skupštine opštine.
Član 8
Veliki Grb se upotrebljava u slijedećim slučajevima:
 u pečatu organa iz člana 7;
 na službenim aktima organa iz člana 7 stav 1;
 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 stav 1;
 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 stav 1;
Član 9
Veliki Grb Opštine mogu koristiti zvanični predstavnici i/ili delegacije opštine kada
učestvuju na manifestacijama koje se održavaju u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu.
Veliki Grb Opštine se može koristiti prilikom naučnih, kulturno-umjetničkih, privrednih,
sportskih, političkih i drugih zvaničnih skupova na kojima se predstavlja Opština.
Veliki grb može da koristi Turistička organizacija opštine Budva na svom promotivnom
materijalu, manifestacijama, kao i u sličnim aktivnostima koje organizuje iz osnovne
djelatnosti.
Član 10
Na granici opštine Budva koristi se Veliki Grb Opštine.
Član 11
Srednji Grb Opštine se upotrebljava u slijedećim slučajevima:
 na službenim aktima organa iz člana 7 stav 2;
 u službenim prostorijama 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 12
Srednji grb se može upotrebljavati na službenim vozilima Opštine koja koriste organi lokalne
uprve i služba Skupštine opštine.
Član 13
Mali Grb se upotrebljava u pečatu mjesnih zajednica i mjesnih centrara, na službenim aktima
i prostorijama istih, i nalazi se u javnoj upotrebi a može se upotrebljavati u službenoj
upotrebi kod javnih službi i/ili preduzeća čiji je osnivač Opština i na predmetima koji se
koriste u reprezentativne svrhe Opštine.
Član 14
Upotreba Grba i Zastave Opštine je slobodna u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i
obrazovnom radu, na način kojim se ne narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Opštine
i ne protivi se heraldičkoj praksi i ovoj Odluci.
Član 15
Kada se ističe sa jednim ili sa više grbova drugih gradova, opština ili međunarodnih
organizacija u opštini Budva, Grb opštine Budva zauzima počasno mjesto.
Počasnim mjestom Grba smatra se mjesto u centru kruga, tjemenu polukruga grbova, prvo
mjesto u vrsti, koloni ili grupi grbova i mjesto na desnoj strani, gledano sprijeda, od grba
druge opštine, grada ili međunarodne organizacije.
2. Upotreba zastave
Član 16
Zastava se stalno vije ispred sjedišta ili na zgradi Opštine Budva i na zgradama u kojima se
nalaze službene prostorije Opštine Budva i Skupštine Opštine.
Član 17
Zastava opštine se ističe:
1. na Dan državnosti Crne Gore i u dane drugih državnih praznika, pored državne
zastave;
2. na praznik opštine na zgradama u kojima su smješteni organi lokalne samouprave i
uprave i javne službe koje je osnovala Skupština opštine Budva;
3. u dane žalosti opštine, kada se zastava ističe na pola jarbola, odnosno koplja.
Zastava opštine stalno je postavljena u službenim prostorijama predsjednika Opštine i
predsjednika Skupštine pored zastave Crne Gore.
Član 18
Zastava se može isticati:
1. prilikom proslava, svečanosti i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija od
značaja za opštinu;
2. prilikom susreta, takmičenja i skupova (privrednih, političkih, naučnih, kulturnih,
umjetničkih, sportskih i drugih) na kojima Opština učestvuje ili je pokrovitelj

odnosno organizator;
3. i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Član 19
Kada se ističe sa jednom ili sa više zastave drugih gradova, opština ili međunarodnih
organizacija u opštini Budva, zastava zauzima počasno mjesto.
Počasnim mjestom zastave smatra se mjesto u centru kruga, tjemenu polukruga zastava, prvo
mjesto u vrsti, koloni ili grupi zastava, središnje mjesto između zastava i lijevo mjesto,
gledano sprijeda, od zastave druge opštine, grada ili međunarodne organizacije.
Član 20
Zastava ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti kao prostirka, zavjesa, podmetač i
slično.
Zastava opštine ne smije da se upotrebljava kao aplikacija.
Zastavom se ne mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, niti se mogu ukrašavati
konferencijski stolovi, osim u formi stone zastavice.
Zastava se ne smije cijepati, uništavati, omalovažavati.
Član 21
Oštećeni ili za upotrebu nepodobni Grb i Zastava povlače se iz upotrebe.
III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22
O sprovođenju ove odluke stara se Sekretarijat za lokalnu samoupravu.
Član 23
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Komunalna policija.
Član 24
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o upotrebi grba i zastave – stega
Opštine Budva („Službeni list opštine Budva“, broj 4/93).
Član 25
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore
- Opštinski propisi".
Broj: 0101-175/1
Budva, 14. mart 2013. godine
SUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Boro Lazović, s.r.

