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 Na osnovu člana 24. stav 1., a u vezi sa članom 23. stav 1.Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Sl. list RCG“ br: 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 5. a. Statuta Opštine Kotor 
(„Sl. list Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. list CG“–opštinski propisi br. 17/08 i 31/09), Skupština 
Opštine Kotor na sjednici održanoj 18. 12. 2009. godine, donijela je: 
 
 

ODLUKU 
o upotrebi Grba i Zastave Opštine Kotor 

 
 
 

 I OPŠTE ODREDBE 
 

Član 1. 
 Ovom Odlukom ureñuje se način upotrebe i zaštita Grba i Zastave utvrñenih Statutom 
Opštine Kotor.  
 

Član 2. 
 Grbom i Zastavom Opštine Kotor predstavlja se Opština Kotor i izražava pripadnost 
Opštini Kotor ( u daljem tekstu: Grb i Zastava). 
 

Član 3. 
 Etalon Grba i Zastave i Knjigu standarda utvrñuje i potpisuje Predsjednik Opštine. 
 Etalon Grba i Zastave i Knjiga standarda čuva se kod Sekretara Skupštine Opštine. 
 Ovjeren prepis Knjige standarda Grba i Zastave čuva i organ lokalne uprave nadležan 
za poslove opšte uprave. 
 
 
 II UPOTREBA GRBA I ZASTAVE 
 
 

Član 4. 
 Grb i Zastava upotrebljavaju se na način propisan ovom Odlukom. 
 

Član 5. 
 Na Grbu i Zastavi nije dozvoljeno ništa ispravljati, dodavati ili mjenjati. 
 

Član 6. 
 Grb i Zastava ne mogu se upotrebljavati kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, niti 
kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga. 
 
 

Član 7. 
 Grb i Zastava se ne smiju upotrebljavati, ako su oštećeni ili zbog izgleda nepodobni za 
upotrebu. 
 U slučaju iz stava 1. ovog člana, Grb i Zastava se obavezno povlače iz upotrebe. 

 
Član 8. 

 Grb i Zastava ne smiju se upotrebljavati na neprimjeren način koji vrijeña javni moral 
i omalovažava značaj i ugled Opštine Kotor. 
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Član 9. 

 Dozvoljena je upotreba Grba i Zastave u umjetničkom stvaralaštvu na način kojim se 
ne narušava javni moral i omalovažava značaj i ugled Opštine Kotor. 

 
    1. Upotreba Grba 
 

Član 10. 
 Grb Opštine Kotor je u službenoj i javnoj upotrebi. 
 Grb se upotrebljava, odnosno može upotrebljavati kao Veliki, Srednji i Mali Grb u 
skladu sa Knjigom standarda i ovom Odlukom. 
 
 Službena upotreba  
 

Član 11. 
 Kad se ističe sa grbovima drugih gradova, odnosno opština, Grb Opštine Kotor 
zauzima počasno mjesto. 
 Počasnim mjestom Grba smatra se mjesto u centru kruga, tjeme polukrugova grbova i 
prvo mjesto u vrsti, koloni ili grupi grbova. 
 

Član 12. 
 Veliki Grb se upotrebljava: 

1) U pečatu: 
-     Opštine Kotor, Skupštine Opštine Kotor 
- Predsjednika Opštine, Predsjednika Skupštine Opštine, Stručne službe Predsjednika 

Opštine i Stručne Službe Skuštine 
      2) Na memorandumu i koverti službenih akata Predsjednika Opštine, Predsjednika 

Skupštine Opštine, Stručne službe Predsjednika Opštine i Stručne Službe Skuštine 
     3) Na službenim natpisima postavljenim na objektima u kojima su smješteni: 
- Predsjednik Opštine i Stručna Služba Predsjednika Opštine 
- Predsjednik Skupštine i Stručna Služba Skupštine 
     4) U službenim prostorijama i na natpisima službenih prostorija:  
- Predsjednika Opštine, Potpredsjednika Opštine i Stručne Službe Predsjednika Opštine 
- Predsjednika Skupštine Opštine, Sekretara Skupštine Opštine i Stručne Službe 

Skupštine Opštine  
- Glavnog administratora i Stručne Službe Glavnog administratora 
    5) Na manifestacijama koje se organizuju povodom Dana Opštine i prilikom zvaničnih 

skupova i svečanosti koje organizuje Predsjednik Opštine ili Predsjednik Skupštine Opštine 
          6) Na poveljama, diplomama, plaketama i priznanjima koje dodjeljuje Skupština 
Opštine, Predsjednik Skupštine Opštine ili Predsjednik Opštine u skladu sa posebnom 
Odlukom. 

     7) Na vizit kartama lokalnih funkcionera. 
     8) Na tablama na ulazu ili izlazu sa teritorije Opštine Kotor. 
 

 Član 13. 
 Veliki Grb se može upotrebljavati: 
 1) Na zvaničnim zahvalnicama, čestitkama, pozivnicama i drugim aktima 
Predsjednika Opštine i Predsjednika Skupštine; 
 2) Prilikom naučnih, kulturno-umjetničkih, privrednih, sportskih i drugih skupova čiji 
je organizator Opština Kotor 
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 3) Na suvenirima i drugim predmetima koji se koriste u reprezentativne svrhe i koje 
poklanja Predsjednik Opštine ili Predsjednik Skupštine Opštine 
 4) Na vizit kartama službenika i namještenika Stručne Službe Predsjednika Opštine, i 
Stručne Službe Skupštine. 
 

Član 14. 
 Srednji Grb se upotrebljava: 
 1) U pečatu organa lokalne uprave i mjesnih zajednica; 
 2) Na memorandumu službenih akata Glavnog administratora, organa lokalne uprave i 
mjesnih zajednica; 

     3) Na službenim natpisima postavljenim na objektima u kojima su smješteni: 
 -organi lokalne uprave  
 -mjesne zajednice 
 4) U službenim prostorijama i na natpisima službenih prostorija:  
 -organa lokalne uprave 
 - mjesnih zajednica 
 5) Na službenim vozilima Opštine Kotor, uniformama i službenim legitimacijama i 

značkama lokalnih službenika i namještenika u skladu sa posebnim propisima 
 6) Na vizit kartama starješina organa lokalne uprave, službenika i namještenika 

lokalne uprave. 
Član 15. 

 Srednji Grb se može upotrebljavati: 
 1) Prilikom naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih skupova na kojima se 
reprezentuje Opština Kotor; 
 2) Prilikom manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Opštine Kotor ; 
 3) U identifikacionim karticama zaposlenih u lokalnoj upravi i mjesnim zajednicama;  
 4) U suvenirima Opštine Kotor i drugim predmetima koji se koriste u reprezentativne 
svrhe . 
 

Član 16. 
 Mali Grb se može upotrijebiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova 
opštinskih institucija i javnih službi čiji je osnivač Opština Kotor, sa sjedištem u Kotoru.  
 
 
 Javna upotreba 
 
 Član 17.  
 Mali Grb je u javnoj upotrebi i može se upotrebljavati na predmetima koji se koriste u 
turističko-propagandne i reprezentativne svrhe (suveniri, prospekti, razglednice, naljepnice, 
značke, olovke, itd.) pod uslovima utvrñenim ovom Odlukom. 
 
 Upotreba Grba po odobrenju  
 

Član 18. 
 Pravnom licu i preduzetniku sa sjedištem na teritoriji Opštine Kotor se može odobriti 
da prilikom izrade suvenira ili drugih turističko-propagandnih predmeta (prospekti, 
razglednice, naljepnice, značke, olovke itd.) Grb upotrijebi u komercijalne ili marketinške 
svrhe, ako se ocijeni da je to u interesu promovisanja Opštine Kotor u zemlji ili inostranstvu . 
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Član 19. 
 Zahtjev za upotrebu Grba se podnosi organu lokalne uprave nadležnom za poslove 
opšte uprave. 
 Zahtjev sadrži naziv, odnosno ime i prezime i sjedište pravnog lica odnosno 
preduzetnika, namjenu upotrebe Grba, tehnički opis, broj suvenira ili drugih turističko-
propagandnih predmeta i druge činjenice bitne za odlučivanje po zahtjevu. 
 O zahtjevu se odlučuje rješenjem koje donosi nadležni organ iz stava 1. ovog člana uz 
prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za kulturu Opštine Kotor. 
 Rješenje sadrži namjenu, tehničke uslove usaglašene sa Knjigom standarda, broj 
odobrenih suvenira ili drugih turističko-propaganadnih predmeta i rok u kome je odobrena 
upotreba Grba. 
 Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u 
roku od 15 dana od prijema rješenja. 
 

Član 20. 
 O rješenjima kojim se odobrava upotreba Grba vodi se registar. 
 Registar sadrži: redni broj, odnosno ime i prezime podnosioca zahtjeva, broj i datum 
donošenja rješenja, namjenu upotrebe Grba, broj odobrenih suvenira ili drugih turističko-
propagandnih predmeta i vrijeme važenja odobrenja. 
 

Član 21. 
 Preduzetnik ili pravno lice, kome je odobrena upotreba Grba,prilikom izrade suvenira 
ili drugog turističko-propagandnog predmeta, prilikom stavljanja u promet istih je dužan 
uplatiti u korist Budžeta Opštine Kotor iznos od 5 % prodajne cijene proizvoda, najkasnije do 
10-og u mjesecu za prethodni mjesec. 
 Sredstva iz stava 1. ovog člana se koriste za potrebe zaštite i obnove spomeničke 
cjeline Kotora. 
 
 

Član 22. 
 Kontrolu naplate lokalnih prihoda utvrñenih članom 21. ove Odluke vrši Opštinska 
finansijska policija u skladu sa Zakonom i drugim propisima. 
 
 

Član 23. 
 Ukoliko nadležni organ utvrdi da preduzetnik, pravno ili fizičko lice upotrebljava Grb 
bez odobrenja ili suprotno namjeni i uslovima odreñenim rješenjem iz člana 19. ove Odluke 
ili da je rok za upotrebu istekao, zabraniće po službenoj dužnosti upotrebu Grba i preduzeti 
druge mjere u skladu sa ovom Odlukom i drugim propisima. 
 
 2. Upotreba zastave 
 

Član 24. 
 Zastava se stalno vije ispred zgrade Opštine Kotor i Skupštine Opštine Kotor. 
 
 

Član 25.  
 Zastava se ističe: 
 1) Na Dan Opštine na svim objektima u kojima su smješteni organi lokalne uprave, 
Služba zaštite i javne službe čiji je osnivač Opština Kotor. 
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 2)    Na Dan državnosti i u dane drugih državnih praznika, pored Državne Zastave. 
 3) Prilikom meñunarodnih susreta, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih, 
privrednih i drugih skupova na kojima je predstavljena Opština Kotor. 
 4)    U Dane žalosti, koja odredi Država ili Opština, zastava se ističe na pola koplja. 
 

Član 26. 
 Zastava se može isticati: 
 1) Na istaknutim topografskim lokacijama na teritoriji Opštine Kotor (Tvrñava Sveti 
Ivan, bedemi Starog grada Kotora itd.), na javnim površinama (trgovi i Gradska luka). 
 2) Prilikom proslava, svečanosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija čiji je 
organizator, suorganizator ili pokrovitelj Opština Kotor. 
 
 
 Član 27. 
 Kada se ističe Zastava pored Državne Zastave, Državna Zastava zauzima počasno 
mjesto u skladu sa Zakonom. 
 Kada se ističe sa jednom ili više zastava drugih opština odnosno gradova, Zastava 
zauzima počasno mjesto. 
 Počasnim mjestom Zastave smatra se mjesto u centru kruga, tjemenu polukruga, prvo 
mjesto u vrsti, koloni ili grupi zastava, središnje mjesto izmeñu zastava i lijevo mjesto 
gledano sprijeda od zastave druge opštine ili grada. 
 

Član 28. 
 Zastava se podiže, spušta, ističe i skida, odnosno prenosi uz uobičajene počasti 
(ustajanje, pozdravljanje itd.). 
 

Član 29. 
 Zastava ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti kao prostirka, zavjesa i sl. 
 Zastava se ne smije cijepati i omalovažavati. 
 
 

Član 30. 
 Odredbe ove Odluke koje se odnose na upotrebu Grba po odobrenju, shodno se 
primjenjuju i na upotrebu Zastave.  
 
 

Član 31. 
 Tehničke poslove u vezi sa upotrebom odnosno isticanjem Grba i Zastave obavlja 
Služba za zajedničke poslove Opštine Kotor. 
 
 

Član 32. 
 Inspekcijski nadzor nad sprovoñenjem odredbi ove Odluke vrši Komunalna policija i 
Opštinska finansijska policija. 
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 III KAZNENE ODREDBE 
 

Član 33. 
 
 Novčanom kaznom u iznosu do desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne 
zarade u Crnoj Gori, kazniće se za prekršaj  pravno lice i preduzetnik ako: 
 1) upotrijebi Grb ili Zastavu u obliku i sadržini koji nijesu ureñeni ovom Odlukom i 
Statutom Opštine Kotor (član 4. i član 5. Odluke). 
 2) upotrijebi Grb ili Zastavu kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, ili kao bilo koji 
drugi znak za obilježavanje roba ili usluga ( član 6 .Odluke). 
 3) upotrijebi Grb ili Zastavu ako su oštećeni ili zbog izgleda nepodobni za upotrebu 
(član 7.Odluke). 
 4) upotrijebi Grb ili Zastavu na neprimjeren način koji vrijeña javni moral i 
omalovažava značaj i ugled Opštine Kotor (član 8. i član 9. Odluke). 
 5) upotrijebi Grb ili Zastavu u komercijalne ili marketinške svrhe bez odobrenja 
nadležnog organa (član 17, član 18. član 23. i član 30.Odluke). 
 6)  postupi suprotno članu 21.Odluke. 
 7) postupi suprotno odredbama člana 29. Odluke 
 Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu odnosno 
fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od jednostrukog do desetostrukog iznosa minimalne 
zarade u Crnoj Gori. 
 Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta 
kojim je izvršen prekršaj. 
 
 

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 
Član 34. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osamog  dana od dana objavljivanja u "Službenom listu 

CG-opštinski propisi". 
 
 
Broj: 11-15611 
Kotor, 18. 12. 2009.godine 

 
 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR 
PREDSJEDNIK 

 
mr Nikola Konjevi ć 

 
 
 
 
 
 


