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Врз основа на член 10 од Законот за локалната самоуправа  (”Службен 
весникна РМ” бр. 5/02/) , а во врска со член 120 од Статутот на Општина Ново 
Село („Службен гласник на бр. 16/06) и Одлуката за рапишување конкурс за 
утврдување на нов грб на Општина Ново Село, бр. 07-5609/1  од 07.11.2013 
година, Комисијата за спроведување на постапката за утврдување на измени на 
постојниот грб, распишува 
  

ЈАВЕН КОНКУРС 
За изработка на идејни решенија за ГРБ на Општина Ново Село 

 
1. Право на учество на Конкурсот имаат сите правни и физички лица на 

Република Македонија, освен членовите на Комисијата за спроведување на 
постапката за грб, вработените во општинската администрација и советниците 
во Општинскиот совет. 

2. При изработка на идејни решенија за грбот на Општина Ново Село 
потребно е да се имаат во предвид хералдичките правила за блазонирање и 
емблазонирање на грб. 

3. Идејните решенија треба да се разликуваат од грбовите на другите 
општини, градот Скопје,  државниот грб на РМ како и грбовите и знамињата на 
странските држави, градови, административно единици и меѓународни 
здруженија 

4. Идејните решенија треба да бидат изработени, во стилизиран  приказ, со 
употреба на симбол(и) чија што инспирација може да се темели на историјата, 
народната традицијата, културните знаменитости, природните реткости, 
географските, стопанските и другите обележја и особености на Општина Ново 
Село. 

5.  Идејните решенија за грб се доставуваат до ,, Комисија за спроведување 
постапка за утврдување и измена на постојниот грб , при  Општина Ново 
Село ул. “Мануш Турновски” бб. во затворени пратки под шифра со ознака за 
ЗА КОНКУРС ЗА ИЗМЕНА НА ГРБ,, . 

6. Податоците за автотот да бидат ставени во посебен плик со назнака  
Податоци за авторот – не отварај!   

7. Авторството се докажува со копија од приложените решенија и податоци 
за авторот. 

8. Идејните решенија за грб треба да бидат доставени:  
a) печатена форма 
- изглед на идејното решение во колор, формат А-4; 
- изглед на идејното решение во црно-бело, формат А-4; 

          б) електронска форма 
          - на CD, снимен електонски запис на идејното решение во соодветната 
векторска програма, со конвертирани објекти и фонтови како и со дефинирана 
CMYK, RGB палета на бои. 
 - не дозволени преливи од една во друга боја. 
 - сите материјали во векторска графика да содржат и примерок екcпотиран 
примерок во .pdf  
  9. Идејното решение за грб да биде погодно за аплицирање на плакета, 
меморандум, значка, гравура  или друга техника на изработка на различни 
видови на природни и вештачки материјали.  

10. Идејните решенија за грб треба да имаат задолжителен текстуален 
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опис за симболиката на грбот и знамето. 
11. Авторите заедно со предложените идејни решенијата треба да достават 

Писмена изјава дека приложеното идејно решение е оригинално и дека е во нивна 
исклучива интелектуална сопственост потпишано со шифрата на поднесениот 
авторскиот труд. 

12.  Најуспешните три идејни решенија  Комисијата ќе ги предложи на 
Советот за да се утврди општинскиот грб, а ќе  се додели: 

 
-  Парична награда во нето износ од 30.000,00 денари на 

најуспешното одбрано идејно решение 
 

13. Авторските права на идејните решенија кои што ќе бидат избрани за 
најдобри според критериумите од овој конкурс се пренесуваат на Општина Ново 
Село, начинот на пренесување и исплатата на предвидената награда во нето 
износ се регулираат со Авторски Договор, преку Авторска агенција 

14. Доколку биде исплатена наградата а во постапката за добивање на 
согласност за користење на грбот и знамето, од страна на официјален орган биде 
утврдено дека се работи за плагијат, или авторството му биде осопрено со 
правосилна пресуда врз основа на Законот за авторски и сродни права авторот е 
должен да ја врати паричната награда во целосен износ. 

15. Комисијата од Авторот има право да побара да направи минимални 
кореции со кои не се нарушува идејниот концепт на авторското дело пред истото 
да биде утврдено како општински симбол. 

16. По добивањето на официјалното Решение за употребата на грбот на 
општината од страна на Министерството за Локална самоуправа, општина Ново 
Село ќе побара од авторот обврска во рок од 15 дена да изготви Графички 
стандард за употребата на симболите. 

20. Конкурсот е јавен и трае 30 дена  од денот на објавувањето во Службен 
гласник на општина Ново Село и истот ќе биде објавен на официјалната web 
стара на општина Ново Село www.novoselo.gov.mk  и во регионален ТВ медиум. 

21. Резултатите од конкурсот се објавуваат во „Службен гласник на 
Општина Ново Село “ по завршувањето на постапката. 

22. Идејните решенија кои не се прифатени не се враќаат на авторите. 
 
                                                                
 
Бр.03-421/1 
23.01.2014 година 
 
 
 
                                                                                                    Претседател на Комисија  
                                                                                                за спроведување постапка за 
                                                                                       утврдување и измена на постојниот грб 
                                                                                                             Божин Јованов с.р. 
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