
  
 Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 12. маја 2010. 
године, на основу чл. 6. и 18. Статута градске општине Младеновац („Службени  лист 
града Београда“, број 42/08) и члана 93. Пословника Скупштине градске општине 
Младеновац („Службени  лист града Београда“, број 48/08), донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ И ЗАШТИТИ ГРБА И ЗАСТАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 
 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се употреба и заштита грба и заставе градске општине 

Младеновац (у даљем тексту: градске општине). 
 

Члан 2. 
Грб и застава су ознаке и симболи градске општине, којима се изражава 

припадност градској општини. 
 

Члан 3. 
Грб и застава градске општине могу се употребљавати само у облику, са 

садржином и на начин прописан Статутом градске општине Младеновац (у даљем тексту: 
Статутом) и овом одлуком. 

 
 
II ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 4. 

Грб и застава градске општине не могу се употребљавати као робни или услужни 
жиг, узорак или модел, нити као било који други знак за обележавање роба или услуга. 
 

Члан 5. 
Грб и застава градске општине  не могу се употребљавати ако су оштећени или су 

својим изгледом неподобни за употребу. 
 

Члан 6. 
Грб и застава градске општине могу се изузетно употребити као саставни део 

других амблема и грбова, односно знакова. 
 

Члан 7. 
Употреба основног грба и заставе градске општине у уметничком стваралаштву, 

као и у васпитно-наставне и спортске сврхе дозвољена је у складу са овом одлуком, под 
условом да се не противи добром укусу, друштвеним и моралним нормама, хералдичкој 
пракси и традицији, и да не вређа углед градске општине. 

 
 



 
Члан 8. 

 Изглед грба и заставе дефинисан је еталоном у складу са блазоном прописаним 
Статутом. 

Еталон грба и заставе градске општине  чува се у Скупштини градске општине 
Младеновац (у даљем тексту: Скупштина). 

Копија еталона депонује се у архиви Српског друштва за хералдику, генеалогију, 
вексилологију и фалеристику “Бели орао” из Београда. 

 
Члан 9. 

О употреби и заштити грба, у складу са овом одлуком, старају се надлежне 
организационе јединице Управе градске општине Младеновац (у даљем тексту: Управа), 
које решењем одређује Веће градске општине Младеновац (у даљем тексту: Веће). 
 
 
 III ГРБ 

 
Члан 10. 

Грб градске општине могу без посебне дозволе, у складу са овом одлуком, да 
користе органи градске општине и јавно правобранилаштво градске општине. 

Јавна предузећа, установе и друге организације које оснива градска општина имају 
право на службену употребу грба градске општине као украса, као део незаштићеног знака 
и у комерцијалне сврхе, у складу са Статутом и овом одлуком. 

Остала правна и физичка лица која имају седиште, односно пребивалиште на 
територији градске општине, као и лица која имају за то посебно оправдан интерес, могу 
да употребљавају грб градске општине уз претходну сагласност Скупштине, а у изузетно 
оправданим случајевима, уз претходну сагласност Већа. 

 
Члан 11. 

Скупштина, на предлог Већа, образује хералдичку комисију чија је дужност да 
стручно оцењује захтеве за одобравање употребе грба градске општине, у складу са овом 
одлуком. 

Оцена хералдичке комисије представља стручно мишљење на које се Скупштина, 
односно Веће, ослања приликом доношења решења по конкретном захтеву за употребу 
грба градске општине. 

У састав хералдичке комисије улазе најмање два представника општине, и најмање 
један хералдичар. 

Задатак хералдичке комисије је: 
 - да утврди усклађеност представе грба за чије се коришћење тражи сагласност са 
блазоном и/или важећим еталоном грба, 
 -  да утврди да ли су намена за коју се тражи употреба грба и начин на који ће грб 
бити коришћен у складу са добрим хералдичким обичајима и праксом. 
 

Члан 12. 
 Велики грб градске општине истиче се на згради Скупштине и на другим објектима 
органа градске општине, у свечаним салама и салама за јавне скупове, у службеним 
просторијама председника градске општине, заменика председника градске општине, 
председника Скупштине и заменика председника Скупштине и користи се за њихову 
службену употребу, као и у посебно свечаним приликама, када се истичу значај и 
традиција градске општине, односно када се репрезентује градска општина. 
  

 2



 
Члан 13. 

Средњи грб градске општине у службеној је употреби одборника Скупштине, 
секретара и заменика секретара Скупштине, чланова Већа, јавног правобраниоца и 
његових заменика, начелника и заменика начелника Управе и помоћника председника 
градске општине. 

  
Члан 14. 

Основни грб градске општине је у службеној употреби јавних предузећа и 
установа, чији је оснивач градска општина, као и руководилаца организационих једница и 
запослених у Управи. 

 
Члан 15. 

Грб из чланова 12, 13. и 14,  може да се користи само у складу са хералдичком, 
вексилолошком и сфрагистичком праксом. 

Грб се у печату и штамбиљу сме користити у складу са позитивним прописима и 
под условима из члана 10. став 2 и 3, и чланова 12, 13. и 14. ове одлуке. 

У случају недоумица по питањима из претходних ставова, хералдичка комисија ће 
Скупштини, односно Већу, дати стручно тумачење, на основу кога ће се донети решење. 

 
Члан 16. 

По правилу, на граници атара, истиче се Основни или Средњи грб. 
Основни грб може се истицати и на таблама са називима улица на територији 

градске општине. 
Велики грб, Средњи грб и Основни грб могу бити истицани на јавним местима, на 

отвореном и у затвореном простору, током манифестација од значаја за градску општину. 
 

 
IV ЗАСТАВА 

 
Члан 17. 

Сва физичка и правна лица на територији градске општине имају право да вију 
заставу градске општине. 
 

Члан 18. 
 Застава градске општине обавезно се истиче: 
 - на згради Скупштине  и на другим објектима органа градске општине; 
 - у службеним просторијама председника, заменика председника градске општине, 
председника и заменика председника Скупштине; 
 - приликом прослава, свечаности, културних и спортских манифестација и других 
скупова који су од значаја за градску општину; 
 - приликом међуопштинских сусрета, такмичења и других скупова на којима 
општина учествује или је репрезентована у складу са правилима и праксом одржавања 
таквих скупова. 

У дане жалости, заставе и стегови се вију на пола копља. 
Застава градске општине може да се истиче: 

 - у службеним просторијама чланова Већа, секретара Скупштине, јавног 
правобраниоца, начелника Управе и њихових заменика и помоћника председника градске 
општине, и 
 - на службеном возилу и то само у случају када возило користи председник, 
заменик председника градске општине, председник и заменик председника Скупштине. 
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Члан 19. 

Градска општина може имати и нарочиту, уникатну заставу – штандарту.  
Штандарта симболише саму градску општину, користи се у најсвечанијим 

приликама и истиче се само у присуству председника градске општине и председника 
Скупштине, односно лица која их у том својству замењују. 
 

 
V НАДЛЕЖНОСТ 

 
Члан 20. 

О спровођењу ове одлуке стара се Веће до доношења решења из члана 9. ове 
одлуке. 

Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши  комунална инспекција Управе 
градске општине. 
 

Члан 21. 
 Заинтересована правна и физичка лица подносе захтев за добијање сагласности за 
употребу грба градске општине. 
 О захтеву из претходног става, Скупштина, односно Веће у случајевима 
прописаним чланом 10. став 3. ове одлуке, одлучује решењем, а по претходно 
прибављеном мишљењу хералдичке комисије, када је то потребно. 

Против решења Скупштине, односно Већа, којим је одлучено о захтеву за добијање 
сагласности не може се изјавити жалба. 

На предлог Већа, Скупштина може укинути решење којим је дата сагласност за 
употребу грба, ако утврди да се корисник не придржава утврђених услова или ако својом 
употребом  грба нарушава углед градске општине. 
 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако: 
 1. употреби грб противно одредбама ове одлуке или без сагласности надлежног 
органа; 
 2. изради или стави у промет грб који одудара од утврђеног блазона, а за то не 
поседује сагласност у складу са одредбама ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара. 

 
Члан 23. 

Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице 
ако: 
 1. употреби грб у службене или комерцијалне сврхе, или у циљу стицања личне 
добити, противно одредбама ове одлуке или без сагласности надлежног органа; 
 2. изради или стави у промет грб који одудара од утврђеног блазона, а за то не 
поседује сагласност у складу са одредбама ове одлуке. 
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о употреби и заштити грба 
и стега општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 9/02 и 26/05). 
 

Члан 25. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Београда“. 
 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 
Број I-9-06-1-4/2/2010, 12. мај 2010. године 

 
 
 

                                                                                              Председник 
   Радета Марић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


