1021.
Na osnovu člana 22 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/18, 34/19, 38/20), člana 6 stav 4 i
člana 34 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 1/19, 37/19 i
6/20), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donijela je

ODLUKA
o upotrebi simbola Opštine Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 025/20 od 15.07.2020)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovom Odlukom uređuje se način upotrebe i zaštita simbola Opštine Herceg Novi (u daljem tekstu simboli).

Član 2
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:
1) etalon (izvornik) - mjerilo namijenjeno da definiše ili materijalizuje, sačuva ili reprodukuje mjernu jedinicu
jedne veličine (ili umnoška ili dijela te jedinice), da bi ona mogla poređenjem da se prenosi na druga mjerila, a
u smislu ove odluke, osnovni grafički standard kojim se propisuje likovna interpretacija grba i zastave;
2) blazon - verbalni opis heraldičke ili veksilološke kompozicije kojim se utvrđuje sadržaj, boja i uzajamni
položaj svih elemenata heraldičke ili veksilološke kompozicije, i koji prethodi likovnoj interpretaciji;
3) isticanje grba i zastave - grb i zastava se ističu kad god su izloženi uvidu javnosti;
4) heraldika - nauka o grbovima;
5) veksilologija - nauka o zastavama;
6) sfragistika - nauka o pečatima;
7) tinktura (emajl) - pojam u heraldici kojim se označava osnovna heraldička boja;
8) kod Petrasankte - međunarodni heraldički standard prikazivanja tinkture i metala u crno-bijeloj tehnici;
9) knjiga grafičkih standarda - knjiga u kojoj je sadržan sistem grafičkih pravila kojima se utvrđuje način
upotrebe simbola i sva pitanja vezana administrativnu i komercijalnu upotrebu.

Član 3
Simboli Opštine Herceg Novi su grb i zastava.
Grb i zastava simbolišu istorijska, kulturna i prirodna obilježja Herceg Novog.
Grb Opštine Herceg Novi opisan je u Statutu Opštine Herceg, i to u svom najsloženijem obliku - kao Veliki grb.
Opština Herceg Novi upotrebljava Osnovni (Mali), Srednji i Veliki grb. Mali i Srednji grb poštujući pravila
heraldike nastaju redukcijom elemenata Velikog grba.
Zastava Opštine Herceg Novi opisana je u Statutu Opštine Herceg.

II UPOTREBA SIMBOLA
Član 4
Grb i zastava Opštine Herceg Novi mogu se upotrebljavati samo u obliku, sa sadržinom i na način predviđen
Statutom i ovom Odlukom.
Izgled grba iz člana 3 ove Odluke, u sva tri nivoa, za službenu upotrebu definisaće se etalonom (izvornikom)
izrađenim na osnovu blazona iz Statuta Opštine i Knjigom standarda 1 i 2.
Izgled zastave definiše se etalonom.
Etalon utvrđuje i propisuje predsjednik Opštine Herceg Novi.
Etalon grba i zastave Opštine Herceg Novi čuva se kod predsjednika Skupštine Opštine.
Knjigom standarda 1 i 2 koja je sastavni dio ove odluke definiše se sistem grafičkih pravila kojim se utvrđuje
način upotrebe simbola grba i zastave Opštine Herceg Novi u administrativnom i komercijalnom smislu.

Član 5
1

Za upotrebu simbola potrebno je odobrenje organa nadležnog za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu
nadležni ogran).
Rješenjem kojim se odobrava upotreba simbola Opštine utvrđuje se, između ostalog, i namjena, uslovi korišćenja
i rok važenja, kao i druga ograničenja koja odgovaraju upotrebi simbola Opštine u konkretnom slučaju.
Simboli Opštine se ne mogu upotrebljavati ako to nije odobreno, na način propisan ovom Odlukom.

Član 6
O upotrebi simbola za razne manifestacije koje se odvijaju pod pokroviteljstvom ili u čast Opštine, odlučuje
nadležni organ.
O izdatim odobrenjima nadležni organ vodi posebnu evidenciju.

Član 7
Protiv rješenja kojim se odlučuje o upotrebi simbola može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15
dana, od dana dostavljanja rješenja.
Na prijedlog nadležnog organa lokalne uprave, koji vrši nadzor nad primjenom ove Odluke, može se ukinuti akt
kojim je odobrena upotreba simbola, ukoliko se utvrdi da se simboli upotrebljavaju suprotno utvrđenoj namjeni i
uslovima iz odobrenja.

Član 8
Grb i zastava Opštine ne mogu se upotrebljavati kao robni ili uslužni žig, dizajn ili bilo koji drugi znak za
obilježavanje roba ili usluga.

Član 9
Grb i zastava Opštine ne mogu se upotrebljavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu.
Oštećeni ili za upotrebu nepodobni simboli povlače se iz upotrebe.

Član 10
Grb i zastava Opštine mogu se izuzetno upotrijebiti kao sastavni dio drugih složenih grbovnih i amblematskih
kompozicija, odnosno znakova za koje je potrebno obezbjediti odobrenje nadležnog organa.
U slučajevima iz stava 1, simboli Opštine mogu se upotrebljavati samo u izvornom obliku na način kojim se
osigurava dostojanstvo i ugled Opštine.

Član 11
Upotreba simbola u umjetničkom stvaralaštvu i u vaspitno-nastavne svrhe slobodna je, pod uslovom da se ne
protivi dobrom ukusu, društvenim i moralnim normama, heraldičkoj praksi i tradiciji, ovoj odluci te da ne vrijeđa
ugled Opštine.

1. Upotreba Grba Opštine
Član 12
Veliki grb Opštine oznaka je i simbol Opštine Herceg Novi.
Veliki grb ističe se na zgradi sjedišta Opštine Herceg Novi i svim ostalim zgradama koje koriste organi uprave i
javne službe, kao i u prostorijama gdje se održavaju sjednice Skupštine Opštine, u Kabinetu predsjednika Opštine,
predsjednika Skupštine, potpredsjednika Opštine, sekretara Skupštine i Glavnog administratora.
Veliki grb Opštine ističe se u posebno svečanim prilikama kada se ističu značaj i tradicije Opštine, odnosno kada
se reprezentuje Opština i obavezno se utiskuje, odnosno štampa na poveljama, diplomama i drugim javnim
priznanjima koje dodijeljuje Opština.
Veliki grb Opštine ističe se na granici teritorije Opštine na način definisan Knjigom standarda 1.
Veliki grb Opštine upotrebljava se na reprezentativnim predmetima koji predsjednik Opštine poklanja visokim
zvanicama prema protokolu.
Veliki grb Opštine upotrebljava se na pečatu, memorandumu, koverti, zvaničnoj pozivnici, čestitki, vizit karti
predsjednika Opštine i njegovog kabineta, Predsjednika Skupštine Opštine i Glavnog administratora.

Član 13

2

Srednji grb Opštine je i službeni grb organa uprave i službi i upotrebljava se u oznakama službenih prostorija,
službenih vozila, uniformama, službenim legitimacijama lokalnih službenika i namještenika i u njihovim redovnim
aktivnostima.
Srednji grb Opštine upotrebljava se na predmetima koji se daju u reprezentativne svrhe.
Srednji grb Opštine upotrebljava se na pečatu, memorandumu, koverti, zvaničnoj pozivnici, čestitki i vizit karti
koje koriste organi i službe i njihove starješine. Upotrebljava se i na pečatima mjesnih zajednica.
Srednji grb Opštine ističe se na granicama teritorije gradske zone odnosno grada koji je nosilac jedinice lokalne
samouprave na način definisan Knjigom standarda 1.
Srednji grb Opštine upotrebljava se na tablama sa nazivima ulica na teritoriji Oštine i tablama sa sadržajem
kulturno-istorijske informatike koje postavlja Opština ili na koje je saglasnost dao nadležni organ.

Član 14
Osnovni (Mali) grb Opštine je oznaka i simbol Opštine, njegova upotreba je opšta, mogu ga koristiti javne službe
čiji je osnivač Opština, ali i druga pravna lica sa sjedištem na teritoriji Opštine.
Osnovni grb mogu upotrebljavati svi koji podnesu zahtjev za odobrenje korišćenja nadležnom organu koji
podnosiocu dostavlja PDF verziju Osnovnog (Malog) grba.
Osnovni grb se u smislu stava 1 iz ovog člana može upotrbiti i u obliku Medaljona datog na zastavi.
Osnovni grb se može upotrebljavati u svim slučajevima koji nisu u suprotnosti sa ovom Odlukom.

Član 15
Grb može da se koristi samo u skladu sa heraldičkom, veksilološkom i sfragističkom praksom.
Grb se u pečatu i štambilju upotrebljava u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Član 16
Grb se po pravilu prikazuje u propisanim metalima i emajlima ili tinkturama, odnosno u odgovarajućoj
kolorističkoj interpretaciji metala i emajla ili tinktura definisanom Etalonom i Knjigom standarda 1.
Grb se može prikazivati i u crno-bijeloj transkripciji standardnim heraldičkim metodoma, pod sljedećim
uslovima:
- ako su metali i tinkture interpretirani standardnom heraldičkom metodom (šrafiranje i punktiranje po kodu
Petrasankte);
- ako je prikaz u crno-bijeloj tehnici linearan, bez interpretacije metala i tinktura;
- ako je prikaz kontrastnim poljima izveden na estetski prihvatljiv način, a po pravilu tako što se metali
prikazuju kao svijetla, a tinkture kao tamna polja;
- ako je prikaz dat sugestijom reljefa, sa bačenom sijenkom, pod uslovom da se izvor svjetlosti nalazi u pravcu
gornjeg desnog heraldičkog kantona (u grafičkom smislu gornje lijevo polje);
- ako je prikaz dat u negativu linearne predstave.

Član 17
Veliki grb, Srednji grb i Osnovni (Mali) grb mogu biti isticani na javnim mestima, na otvorenom i u zatvorenom
prostoru, za vrijeme trajanja manifestacija od značaja za Opštinu.
Veliki grb se upotrebljava u slučajevima kada je Opština Herceg Novi generalni pokrovitelj ili pokrovitelj
određene aktivnosti.
Srednji grb se upotrebljava u slučajevima kada je Optina Herceg Novi podržala određene aktivnosti, uz navođenje
naziva određenog organa uprave, što je definisano etalonom i knjigom standarda 1.

2. Upotreba Zastave Opštine
Član 18
Sva fizička i pravna lica na teritoriji Opštine imaju pravo da ističu zastavu Opštine, u skladu sa odredbama ove
odluke.

Član 19
Zastava Opštine se podiže, spušta, ističe i skida odnosno prenosi uz uobičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i
dr.).
Zastava ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti kao prostirka, zavjesa i sl.
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Član 20
Tehničke poslove u vezi sa upotrebom, odnosno isticanjem simbola obavlja Služba za zejedničke poslove.

Član 21
Zastava Opštine obavezno se ističe:
- na zgradi sjedišta Opštinske uprave i Skupštine Opštine;
- u službenim prostorijama Skupštine Opštine i Opštinske uprave;
- prilikom proslava, svečanosti i drugih političkih, kulturnih, sportskih i službenih manifestacija koje su od
značaja za Opštinu;
- prilikom međugradskih susreta, takmičenja i drugih skupova na kojima Opština učestvuje ili je
reprezentovana, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova;
Zastava Opštine može se istaći:
- na zgradama pravnih lica čiji je osnivač Opština;
- na službenim vozilima Opštine, u slučaju kada vozilo koristi predsjednik Opštine i predsjednik Skupštine u
zvaničnoj funkciji;
- i u drugim slučajevima, ako njeno isticanje nije u suprotnosti sa ovom Odlukom.

Član 22
Simbole Opštine zabranjeno je oštećivati, upotrebljavati neprimjereno, nedolično, na način koji vrijeđa javni
moral i dostojanstvo građana Herceg Novog.

III NADZOR
Član 23
Nadzor nad primjenom ove Odluke, vrši Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi.

IV KAZNENE ODREDBE
Član 24
Novčanom kaznom - u iznosu od 150 € do 10.000 €, kazniće se za prekršaj, pravno lice:
- ako upotrijebi simbol Opštine Herceg Novi bez odobrenja ili suprotno odobrenju (član 5);
- ako upotrebljava simbole kao robni ili uslužni žig, dizajn ili bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili
usluga (član 8);
- ako upotrebi simbole koji su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu (član 9);
- ako zastavu Opštine postavi tako da dodiruje tlo, kao prostirku, zavjesu i sl. (član 19);
- ako upotrijebi simbole suprotno članu 22;
- ako se ne pridržava grafičkih standarda koji su dati odobrenjem za upotrebu simbola Opštine Herceg Novi
(član 4 stav 6).
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se odgovorno lice, u pravnom licu i fizičko lice, novčanom kaznom u
iznosu od 20 € do 1.000 €.
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50 € do 3.000€.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 25
Subjekti kojima je odobrenje za upotrebu simbola Opštine izdato do stupanja na snagu ove Odluke, dužni su da u
roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenu postupak pribavljanja odobrenja za upotrebu
simbola kod nadležnog organa.
Etalon Grba, Etalon Zastave, Knjiga stanarda 1 i 2 utvrdiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.

Član 26
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Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o upotrebi grba i zastave Opštine Herceg Novi
("Službeni list RCG - Opštinski propisi", br. 28/04, Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 37/11, 17/15 i
27/16).

Član 27
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".
Broj: 02-6-040-117/20
Herceg Novi, 02.07.2020. godine
Skupština opštine Herceg Novi
Predsjednik,
Nikola Samardžić, s.r.
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