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На основу Решења о образовању Комисије за припрему предлога симбола и 

празника општине Прибој, број: 02-15/2013 од 08.03.2013. године донетог од стране 

Скупштине општине Прибој, Комисија за припрему предлога симбола и празника 

општине Прибој расписује 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 

ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

I 

Позивају се сва заинтересована лица да учествују на конкурсу за израду идејног 

решења грба и заставе  Опшштине Прибој. 

Предмет конкурса  је избор најбољег предлога идејног решења грба и заставе 

општине Прибој. 

II 

Предлог за идејно решење грба и заставе општине Прибој треба да одговара: 

историјским, културним, етничким и локалним посебностима општине Прибој и не 

сме вређати општи државни интерес, верска и национална осећања као и јавни 

морал. 

III 

Општи критеријуми за израду идејног решења грба и заставе: 

1. Грб и застава морају бити израђени у складу с уобичајеном хералдичком и 

вексиколошком праксом и одговарати садржају који је одређен тачком II конкурса; 

2. Број, распоред и садржај поља на предложеном решењу грба мора бити 

примерен хералдичкој пракси; 

3. Грб се мора радити у три варијанте: основној (такозвани мали грб),  проширеној 

односно службеној (такозвани средњи грб) и највишег ранга (такозвани велики грб); 

4. Основни грб мора да садржи ''ШТИТ'' као есенцијални хералдички елемент и 

традиционални симбол заштите; 

5. Број, распоред и садржај поља у штиту морају задовољити хералдичку праксу, а 

њихов садржај мора бити у складу са захтевима из тачке II конкурса; 

6. Проширени - службени грб - мора испод штита да има траку са ћириличним 

натписом Прибој; 

7. Велики грб - грб највишег ранга, репрезентује општину у посебним и другим 

утврђеним случајевима и на за то одређеним местима. 

8. Облик и форма грба мора да омогућава технику штампања у више боја и да се 

грб, као симбол може користити за израду плакета, повеља, значки, јавних признања, 

сувенира и слично. Нису допуштени преливи из боје у боју нити валерска градација 

унутар поља; 
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9. Застава треба  да је правоугаона (однос 6:4) и мора бити осмишљена сходно 

вексиколошкој пракси, у потпуности или делимично  да кореспондира са елементима 

грба. 

IV 

Посебни услови у погледу презентације и опреме предложеног графичког 

решења грба и заставе: 

1. Цртежи којима се представља предлог решења грба и заставе морају бити рађени 

у боји и достављени на засебним листовима формата А4; 

2. За грб, уз цртеже у боји, на посебном листу формата А4 мора се доставити и 

црно-бела варијанта истог решења; 

3. На посебном листу формата А4 морају се доставити разрадни примери са 

апликацијама предложеног грба на меморандуму, поштанској коверти и визит карти 

(евентуално, по слободном нахођењу аутора, и на значки, привезку и сл.), а у 

величини 1:1 и односу на објекат на који се грб аплицира; 

4.  Сваки од наведених листова који садржи предлоге мора бити засебно обележен 

шифром. 

5. Техника израде предлога може да буде и ручна али у боји (технике: туш, 

темпера, гваш и акварел, или комбинација тих техника); Поред доставе цртежа на 

папиру, предлог решења се доставља и у електронској форми на ЦД-у (векторској 

обради) тако што ће шифра  бити уписана  на самом ЦД-у и на његовој кутији/омоту. 

6. Уз цртеже неопходно је доставити и блазон - текстуални опис садржаја грба и 

заставе (један заједнички текст за оба симбола) али са посебним освртом на грб и 

посебно за заставу. Наведени текст треба да буде достављен у штампаном облику на 

формату А4 и у количини текста две новинарске шлајфне (оквирно, једна шлајфна 

садржи 1.800 карактера). Сваки лист мора бити обележен шифром. 

V 

Достављање предлога идејног решења грба и заставе: 

Пакет (коверат) у коме се достављају радови мора да садржи два коверта. 

У првом коверту (на коме је написана шифра аутора) налазе се цртежи  и ЦД. 

Други коверат мора бити  затворен и запечећен. На њему мора бити написана  само 

шифра аутора  и у њему се,  на листу формата  А4,у штампаној форми, достављају следећи 

подаци о аутору: 

- шифра 

- име и презиме 

- занимање 

- адреса 

- e-mail адреса 

- контакт телефони 

- својеручни потпис 
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Наведени пакет (коверат) доставља се лично или као поштанска  пошиљка без 

имена и адресе пошаљиоца на адресу: 

Општина Прибој 

Комисија за припрему предлога симбола и празника 

општине Прибој 

Улица 12. Јануар 108 

31330 Прибој 

VI 

Услови конкурса: 

1. Конкурс је отворен од  25.03.2013. до 25.04.2013. године. 

2. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узимати у разматрање. 

3. Право учешћа имају сва правна и физичка лица изузев чланова Комисије. 

4. Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада али сваки тај рад 

мора бити достављен Комисији као посебна пошиљка (рад) и са посебном шифром и 

траженим садржајем; 

5. Слањем радова учесници потврђују да су искључиви власници својих радова и да 

неће бити нарушена ауторска права трећих лица. 

6. Сваки учесник конкурса доставом свог рада прихвата све услове и пропозиције 

овог конкурса. 

7. Комисија задржава право да уколико оцени да ниједан рад не задовољава 

критеријуме Јавног конкурса одустане од избора идејног решења грба и заставе 

општине Прибој. 

8. Комисија има право да од аутора чији је рад изабран и предложен за грб и заставу 

општине Прибој тражи дораду или измене појединих елемената грба или заставе, што 

је аутор обавезан да прихвати, осим у случају да измена мења карактер његовог 

предлога. 

9. Аутор  чији предлог идејног решења буде изабран и награђен сагласан је  са 

преносом свих ауторских права и потраживања по  основу  свог рада на општину 

Прибој. 

10. Аутор чији предлог идејног решења буде изабран  има право на новчану награду 

у нето износу од 80.000,00 динара. 

11. По окончању поступка избора симбола општине и након доношења Одлуке 

Скупштине општине којом ће се утврдити грб и застава општине Прибој аутор 

прихваћеног рада ће бити позван да посебно припреми еталон (књигу графичких 

стандарда) грба и заставе, као и општу књигу графичких стандарда општине Прибој. 

. 
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Комисија ће по завршетку конкурса прегледати све доспеле радове и извршити 

одабир најбољег идејног решења у року од 20 дана од дана истека рока за достављање 

предлога и о томе обавестити јавност путем  медија. 

 

О резултатима јавног конкурса за избор идејног решења грба  и заставе општине 

Прибој, учесници ће бити обавештени у року од 10 дана од дана избора. 

 

Јавни конкурс биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној 

табли општине Прибој и на званичном сајту општине Прибој www.priboj.rs. 

 

Информације на телефон 062/8875606 радним даном од 8-14 часова или на 

webadmin@priboj.rs -  председник Комисије Марко Јањушевић. 

 

 

 

  Председник Комисије за припрему 

  симбола и празника општине Прибој 

  Марко Јањушевић 

________________________________ 

Број 02-15/2013 

Прибој, 21.03.2013. године 


