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На основу члана 2. и 3. Одлуке о изради симбола града Лознице („Сл.лист града 
Лознице“, бр. 10/10) Комисија за спровођење поступка избора понуђача за израду симбола 
града Лознице расписује  
 
 
 

К О Н К У Р С  
 ЗА ИЗРАДУ СИМБОЛА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 
 
I Општи критеријуми за израду симбола 
 
 
Симболи града Лознице су грб и застава . 
Грб и застава морају бити израђени сходно уобичајеној хералдичкој вексиколошкој пракси. 
 

 
Застава је правоугаона, у односу мере 6:4  
 

 
Застава мора бити осмишљена сходно вексиколошкој пракси, у потпуности или делимично, 
да кореспондира са елементима грба. 
 
Грб мора да одражава  историјске и стварне чињенице  везане за Град Лозницу.  
 
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. 
 
 
 
Број, распоред и садржај поља на предложеном облику мора бити примерен хералдичкој 
пракси. 
Грб се мора радити у две варијанте :основној (такозвани мали грб) и проширеној (службеној) 
такозвани (средњи грб). 
Дозвољена је, али не и обавезна, израда и треће варијанте – церемонијалног (великог)  грба. 

 
 

 
Основни грб мора да садржи „ШТИТ“, као есецијални хералдички елемент и традиционални 
симбол заштите. 
Број, распоред и садржај поља на штиту морају задовољити хералдичку праксу, а садржај 
штита мора бити у складу са захтевима из тачке I -4 и I -5. 
Проширени – службени грб – мора испод штита да садржи траку са  ћириличним натписом 
„ЛОЗНИЦА“. 
Остали елементи проширеног грба морају задовољити хералдичку праксу и бити у складу са 
захтевима из тачке I-4 и I-5. 
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II Посебни захтеви у погледу презентације и опреме графичког решења грба и заставе: 
 
 

 
 

Цртежи којима се представља предлог решења грба и заставе морају бити рађени у 
боји и достављени на засебним листовима формата А 4. 

За грб, уз цртеже у боји, на засебним листовима формата А4 морају се доставити и 
једнобојне и двобојне (црно – беле) варијанте истог решења. 
На посебном листу  формата А4 морају се доставити разрадни примери, са апликацијом 
предложеног грба на меморандуму, коверти  и визит карти (евентуално, по слободном 
нахођењу аутора, и на значки, привеску и сл.) а у величини 1:1 у односу на објекат на који се 
грб аплицира. 

Техника израде предлога може да буде ручна (туш, темпера.гваш и акварел, или 
комбинација тих техника) као и дигитална. 

Сваки од наведених листова који садржи предлоге мора бити засебно обележен 
именом и бројем предлога решења. 

Цртеже доставити и у електронској форми ,дигиталном облику, векторској обради на 
ЦД-у тако што ће име и број предлога решења бити уписан како на самом ЦД-у тако и на 
његовој кутији / омоту. 
 

 
  Уз цртеже неопходно доставити и блазон – текстуални опис садржаја грба и заставе 
(један заједнички текст за оба симбола, али са посебним освртом на грб и посебним на 
заставу). 
 Наведени текст треба да буде достављен у формату А 4, у штампаном облику, и у 
количини текста који не прелази две новинарске шлајфне (оквирно, једна шлајфна садржи 
1.860 редова). 
 Сваки лист наведеног текста мора бити обележен именом и бројем предлога 
решења. 
  

 
 

III Достављање предлога решења грба и заставе : 
 

 
 
Пакет (коверат) у коме се достављају радови мора да садржи: 
 
1. Предлог решења израђен у цртежу (укључујући  и ЦД) са именом и бројем предлога 
решења . 
 
2. На листу формата А 4, у штампаној форми, достављају се следећи податци о учеснику 
конкурса: 

- име и број предлога решења  
- име и презиме аутора  
- занимање  
- адреса 
- контакт телефон 
- својеручни потпис  
- евентуално e-mail адреса и број факса  
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Наведени пакет (коверат) доставља се лично или као поштанска пошиљка , на адресу : 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА ПОНУЂАЧА 

ЗА ИЗРАДУ СИМБОЛА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
                   Улица Карађорђева бр.2  
        15300 Лозница 
 
 
 
IV Услови конкурса 
 

 
Конкурс је отворен од  21.02.2011. године  закључно са  23.3.2011.године. 

Неблаговремени и непотпуни предлози решења неће се разматрати.  
  
 

 
Сви пристигли предлози решења биће прегледани у року од 10 дана од дана истека 

рока за достављање предлога. 
 

О резултатима испуњености услова и усклађености предлога решења са конкурсним 
задатком учесници ће бити обавештени у року од 15 дана од дана извршеног прегледа 
приспелих радова. 
 
 

 
Преглед приспелих радова и њихова усклађеност са конкурсним задатком вршиће 

Комисија за спровођење поступка избора понуђача за израду симбола града Лознице. 
 

По спроведеном конкурсу Комисија за спровођење поступка избора понуђача за 
израду симбола града Лознице доставиће извештај Градском већу, са назнаком који од 
приспелих радова испуњава услове конкурса. 
 

Градско веће предлаже Скупштини града доношење одлуке којом ће се утврдити 
симболи града Лознице. 
 
 
 

Право учешћа на конкурсу имају сва  лицакоја испуњавају услове . 
Листу  учесника конкурса  утврђује Комисија за спровођење поступка избора 

понуђача за израду симбола града Лознице. 
 
 

  
Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада, али сваки рад мора 

бити опремљен као посебна пошиљка са сопственим именом и бројем предлога решењa. 
 
 
 

Сваки учесник  конкурса доставом свог рада прихвата све услове и пропозиције овог 
конкурса. 
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 За рад који Градско веће утврди као предлог симбола града Лознице исплатиће се 
накнада у износу од  500 еура у динарској противредности. 
 

Аутор чији предлог решења буде утврђен као предлог симбола града Лознице 
сагласан је са преносом ауторских права и потраживања по основу свог рада осим моралних 
на Град Лозницу. 
 
  За другог носиоца  предлога симбола Града  утврђује се накнада  у износу од 300 еура 
у динарској противредности  и за трећег носиоца предлога  симбола Града  утврђује се 
накнада  у износу од 100 еура у динарској противредности.  

 
 

О резултатима избора предлога решења који буде утврђен као предлог за израду 
симбола града Лознице сви учесници конкурса биће обавештени у року од 15 дана од 
извршеног избора . 
 

 
Исплатом предвиђених накнада учесницима конкурса завршавају се узајамне обавезе 

по одредбама овог конкурса. 
 
 

 
По окончању поступка избора симбола града и након доношења Одлуке Скупштине 

града којом ће се утврдити симболи града Лознице аутор прихваћеног рада ће бити позван да 
посебно припреми еталон (књигу графичких стандарда) грба и заставе, као и општу књигу 
графичких стандарада града Лознице. 
 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу ''Данас''. 
 
 
 
 
 
        КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ 
          СИМБОЛА ГРАДА  
 
           Мр  Дајана Ђедовић 
 
 
      


