
 
 
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, 73/10, 38/12 i 10/14), člana 4 stav 
4 i člana 40 stav 1 tačka 35 Statuta Opštine Budva (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 
19/10), Skupština Opštine Budva, na sjednici odžanoj dana 17., 28., 29., 30.aprila i 13.maja 
2014.godine, donijela je 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o upotrebi simbola Opštine Budva 
 

Član 1 
U Odluci o upotrebi simbola Opštine Budva (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, 
broj 10/13) u poglavlju II iza člana 21 dodaju se nova tri člana: 21a, 21b i 21c koja glase: 
 

Član 21a 
“Sastavni dio ove Odluke je Knjiga grafičkih standarda znamenja Opštine Budva broj 001 – 
552/2 od 03.03.2014. godine, kojom su utvrđeni grafički standardi vizuelnog identiteta, kao i 
način primjene idejnih rješenja”. 
 

Član 21b 
“Grafički standardi koji su definisani u Knjizi standarda su obavezujući dokument za sve koji 
koriste i primjenjuju vizuelana obilježavanja na standardnim materijalima i elektronskim 
medijama.” 
 

Član 21c 
“Nepoštovanje Grafičkih standarda povlači odgovornost po propisima Opštine i propisima o 
autorskim pravima”. 
 

Član 2 
U poglavlju III iza člana 22 dodaje se novi član 22 a koji glasi: 
 

Član 22a 
“Svi organi lokalne uprave i lokalne samouprave Opštine Budva, dužni su da u roku od 15 
mjeseci od stupanja na snagu Odluke o upotrebi simbola Opštine Budva, na svim svojim 
aktima, službenim prostorijama, službenim legitimacijama i na uniformama službenika i 
namještenika, na kojima su u upotrebi veliki, srednji i mali grb Opštine, izvrše usaglašavanje 
sa izmjenama izvršenim u Odluci“. 
 

Član 3 
Knjiga grafičkih standarda znamenja Opštine Budva broj 001 – 552/2 od 03.03.2014. godine 
objavljuje se na internet adresi Opštine Budva www.budva.me . 
 

Član 4 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore 
– Opštinski propisi". 
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