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1521. 

Na osnovu člana 102 stav 4 Statuta Opštine Bar ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi" broj 37/18) i člana 19 

stav 1 tačka 3 i člana 64 Zakona o zaštiti lica i imovine ("Sl. list CG" br. 43/18) predsjednik Opštine, donosi 

PRAVILNIK 

o zaštitnom znaku na uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine 

Opštine Bar 

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/20 od 27.10.2020) 

Član 1 

Zaštitni znak Opštine Bar je prikazan u obliku pravougaonika sa donjim ivicama zakošenim u obliku štita tako da 

ukupan vizuelan utisak je u obliku štita, izrađen u obliku štampe, na kojoj je u gornjem dijelu odštampano latičnim 

pismom naziv "OBEZBJEĐENJE", slovima zlatno-žute boje, a u donjem dijelu nalazi se Grb Opštine Bar na sivoj 

podlozi ispod kojeg je ispisan latiničnim pismom naziv "Opština Bar", slovima zlatno-žute boje. 

Član 2 

Zaštitni znak iz člana 1 ovog Pravilnika nalazi se na uniformi Zaštitara. 

Član 3 

Veličina zaštitnog znaka je visine 7 cm sa donjom ivicom i širine 7 cm. 

Član 4 

Zaštitni znak Opštine izrađen je kao odštampana značka na platnu. 

Zaštitni znak se postavlja na lijevi rukav u visini ramena ljetnje majice kratkih rukava, majice dugih rukava, 

ljetnje košulje kratkih rukava i zimske jakne. 

Naziv "OBEZBJEĐENJE" se postavlja na leđnom dijelu ljetnje majice kratkih rukava, majice dugih rukava, 

ljetnje košulje kratkih rukava i zimske jakne. 

Član 5 

Za realizaciju ovog Pravilnika zadužuje se odgovorno lice u Službi zaštite lice i imovine. 

Član 6 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštitnom znaku na uniformi zaposlenih koji vrše 

poslove zaštite lica i imovine Opštine Bar ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/16 od 28.04.2016) 

Član 7 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski 

propisi". 
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