
На основу члана 58 став 1 тачка 16  Закона о локалној самоуправи (“Сл.лист ЦГ” бр.2/18, 34/19 и 

38/20), члана 82 став 2 Статута Општине Херцег Нови(“Сл.лист ЦГ-општински прописи” бр.1/19, 

37/19 и 6/20) члана 4 став 3 и члана 25 став 2 Одлуке о утврђивању симбола Општине Херцег Нови 

(“Сл.лист ЦГ-општински прописи” бр.25/20), предсједник Општине Херцег Нови, донио је 

 

ОДЛУКУ  

о утврђивању еталона Заставе Општине Херцег Нови 

Чл.1  

Утврђује се еталон (изворник) Заставе Општине Херцег Нови (у даљем тексту: 

Застава).  

Еталоном Заставе Општине Херцег Нови утврђује се:  

1) Основна Застава пропорцијских односа 2:3,  

као и три помоћна облика Заставе: 

2) Положајна Застава пропорцијских односа 1:1 

3) Свечана Застава пропорцијских односа 1:5 (облик ластиног репа) 

4) Пловидбена Застава 1:2 (облик једнакокраког троугла) 

 

Чл.2 

Еталон Заставе  Општине Херцег Нови има пет различитих приказа и састоји се од: 

Приказа заставе у боји (колору) 2:3, Основна 

Приказа заставе у боји (колору) 1:1, Положајна 

Приказа заставе у боји (колору) 1:5, Свечана 

Приказа заставе у боји (колору) 1:2, Пловидбена 

Приказа заставе у шаблону конструкције Основне Заставе  2:3 

 

Чл.3 

Графички стандард различитих приказа Заставе дефинисани Чланом 1 и 2 су: 



 



 



 



 



 



Чл.4 

Застава Општине Херцег Нови се израђује на основу еталона Заставе утврђеног овом 

Одлуком и Књигom стандарда 1 и 2. 

 

Чл.5  

Застава се може у зависности од намјене израђивати у свим техникама, уз 

поштовање еталона  Заставе и Књиге стандард 1 и 2. 

 

Чл.6  

Квалитет и нијанса еталоном дефинисаних боја се приликом штампе застава 

контролишу и морају у свему изгледати идентично онима које су приказане на 

монитору у ПДФ формату Књиге стандарда 1 и 2 односно онима  у штампаној 

верзији Књиге стандарда 1 и 2. Свака штампа која у нијанси одређене боје не 

одговара оној у еталону не може се истицати, и мора се штампати поново. У том 

случају могуће је одступити од еталоном дефинисане шифре боје како би завршни 

производ (штампана застава) у цјелости одговарала реалном изгледу боје 

дефинисане еталоном и Књигом стандарда 1 и 2. Овај члан је дефинисам услијед 

ситуације различитог изгледа боје са идентичном шифром штампане на различитим 

штампачима, што у завршном производу није дозвољено. 

 

Чл.7  

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на интернет страници Општине 

Херцег Нови www.hercegnovi.me. 

 

Бр. 01-1-018-1314/20                                                                ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ 

Херцег Нови , 18.08.2020.godine                                                     Стеван Катић  

 


