NATJEČAJ ZA OPĆINSKU ZASTAVU I GRB
Na temelju članaka 4. i 30. Statuta Općine Klis (Službeni vjesnik općine Klis, broj 2/13 i
3/13), Općinsko vijeće Općine Klis, na sjednici održanoj dana 22. studenoga 2013. godine
donosi

ODLUKU
o objavi

JAVNOG POZIVA
za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja
grba i zastave Općina Klis

1.Predmet Javnog poziva je izrada idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave
Općine Klis.
2. Grb i zastava Općine Klis moraju biti izrađeni po pravilima heraldike i trebaju odražavati
povijesne, gospodarske i kulturne značajke Općine Klis.
3.Predloženo idejno rješenje zastave mora u sebi sadržavati i grb.
Za izradu zastave koriste se heraldičke boje: bijela, plava, žuta, crvena i zelena.
4.Predloženo idejno rješenje grba i zastave Općine Klis treba sadržavati:
- U digtalnom obliku veličine formata A4 likovno rješenje grba u boji,
- U digtalnom obliku veličine formata A4 likovno rješenje zastave u boji,
- U digitalnom obliku veličine formata A4 likovno rješenje grba i zastave u crno
bijeloj tehnici
- detaljan opis rješenja po pravilima heraldike.
5. Predloženo idejno rješenje treba biti izrađeno sukladno važećim propisima koji određuju
način izrade, oblik i sadržaj grba i zastave za jedinice lokalne samouprave (čl. 10. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN broj: 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09 i Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave
NN broj: 94/98 i 68/04).

6.Izbor ponuđenih rješenja izvršit će Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave
Općine Klis . Za najbolje rješenje autoru će se dodijeliti nagrada u iznosu od tri tisuće kuna
(3.000,00 kuna).
7.Nepotpuni prijedlog i prijedlog koji nije izrađen u skladu s uvjetima ovog Javnog poziva i
važećih propisa Povjerenstvo neće razmatrati.
8.Članovi povjerenstva nemaju pravo sudjelovati na natječaju.
9.Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrani rad pripadaju Općini
Klis.
10. Uz rad (na cd-u) potrebno je priložiti zatvorenu omotnicu s imenom i prezimenom i
adresom autora.
Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klis
na telefon 021/240-292
Javni poziv je otvoren 90 dana od dana raspisivanja, te će se isti biti objavljen na
službenm stranicama Općine Klis.
Radovi se dostavljaju na adresu:
Općina Klis
Iza grada 2
21 231 Klis
Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave
s naznakom na omotnici: «Ne otvaraj».
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