
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

расписује

К О Н К У Р С

за израду графичког решења грба и заставе општине Нови Бечеј

У Новом Бечеју, август 2018. године



1. Општи услови

- предмет конкурса је израда графичког решења грба и заставе општине Нови Бечеј.

- право учешћа имају сва правна и физичка лица са територије Републике Србије.

1.1. Награде

- Награда за победнички рад је 500 € и изражен је у нето износу.
- Награда ће се доделити само победнику конкурса.

1.2. Жири конкурса:

Чланови жирија су чланови Комисије за израду грба и заставе и одређивање празника
општине Нови Бечеј

- Председник Комисије
- Чланови (4 члана)

1.3. Садржај конкурсног рада

Учесници су обавезни да за потребе конкурса доставе предлог решења који испуњава
следеће захтеве:

1.3.1. Рад мора бити достављен у електронском облику на CD-у или неком другом
одговарајућем носачу података.

1.3.2. Достављени рад (фајл) мора да буде спроведен до нивоа употребљивог у офсет
и дигиталној штампи што подразумева и прилагодљивост употребе (штампе) на различитим
величинама, од А4 формата па све до потреба за јавно оглашавање на билбордима.

а) Пожељно је да рад буде изведен у векторском формату

б) Ако је решење изведено у форми растерске графике оно мора бити урађено и
примерено промени формата од накнадне употребе на визиткаратама, па све до потреба
оглашавања на великим форматима.

1.3.3. Рад, поред самог изведеног фајла, мора да садржи и основне податке о
стандардима у којима је предвиђено да накнадно буде коришћен, као могући предложак за
будућу књигу стандарда у примени.

а) Примена рада у CMYK моду

б) Примена рада у црно-белој техници

в) Примена рада са употребом сивих тонова код црно-беле штампе (у случају да
решење садржи полутонове)

г) Примена рада са замешаним бојама (узорци према PANTONE скали)

д)Примена рада у RGB моду за употребу у електронским медијима и на web-у.



Поред наведеног, потребно је образложити и могуће промене у пропорцијама и односима
грба конкретно, у случају да предложено решење омогућава флексибилну промену од
вертикалне ка хоризонталној поставци или неко друго могуће одступање приликом примене
а у циљу боље искоришћености формата на којем се репродукује или једноставно уклапања
у промењиву композицију. Пожељно је да такве могућности буду приказане у виду примера.

- Пратећа документација:

1. Изјава о оригиналности рада која је својеручно потписана – Прилог 1

2. Информациони лист: име, презиме, контакт телефон, електронска адреса–Прилог 2

3. Изјава о ексклузивном праву коришћења рада – Прилог 3

1.4. Рокови

Рок за предају графичких решења (радова) је 45 дана од дана расписивања огласа,
односно конкурс траје од 08.08.2018. до 24.09.2018. до 15 часова.

1.5. Опрема конкурсног рада

Конкурсни рад се доставља у електронском облику (фајлу), унапред прилагођеном
могућности штампе и уклопљеном у А4 формат.

Поред фајла у којем је рад оригинално изведен поребно је да сам рад и презентација
буду достављени у PDF формату Press Quality моду.

Осим просте репродукције предложеног решења обавезно је да буду приложене и
странице које приказују основну употребу рада у основним штампаним облицима наведеним
у тачки 1.3.3. овог конкурса.

1.5.1. Аутор награђеног (и откупљеног) рада дужан је да заједно са стручним тимом
расписивача конкурса накнадно спроведе и прилагоди свој рад до нивоа потпуно
употребљивог за све видове штампе као и свих других неопходних видова употребе
неопходних клијенту (електронски, WEB, брендирање на сувенирима...).

1.6. Документација која се даје учесницима

- Текстуални део
- Распис и пропозиције конкурса
- Изјава о оригиналности рада – Прилог 1
- Информациони лист - Прилог 2
- Изјава о ексклузивном праву коришћења рада – Прилог 3

1.7. Завршне одредбе

Конкурсно решење се доставља на ЦД-у у затвореној коверти.
На лицу коверте назначити „НЕ ОТВАРАТИ - КОНКУРС за израду графичког решења

грба и заставе општине Нови Бечеј.
Радови се достављају на адресу: Општина Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр.8,

23272 Нови Бечеј.
Радови се могу доставити и лично, до конкурсом утврђеног рока, и поштом, с тим што



се радови морају отправити поштом до конкурсом утврђеног рока (валидан је поштански
печат на коверти).

По обављеном жирирању радова, сви учесници конкурса биће писаним путем
обавештени о резултатима конкурса.

По обављеном жирирању, расписивач - Општина Нови Бечеј постаје власник права
ексклузивног коришћења награђених радова.

Расписивач конкурса задржава право да све награђене радове по сопственом избору
презентују кроз изложбе, публикације и у средствима јавног информисања.

Расписивач конкурса задржава право да све награђене радове са конкурса употреби
за даљу разраду и реализацију, као и разраду кроз израду техничке документације за
материјализацију.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Општини Нови Бечеј
30 дана од дана објављивања искључиво путем електронске поште
marica.beslin@novibecej.rs

2. Програм конкурса

2.1. Увод

Општина Нови Бечеј се налази на североистоку АП Војводине, односно на
северозападу Баната у банатском Потисју. Поред Новог Бечеја, у општини постоје још три
насеља: Ново Милошево, Кумане и Бочар. Само насеље Нови Бечеј се налази на самој левој
обали реке Тисе. Бурна историјска превирања, још од 1091. године када се Нови Бечеј први
пут помиње, доводила су многе народе на ове просторе. Овом равницом су пролазили уз
краћа или дужа задржавања Дачани, Римљани, Хуни, Лангобарди, Гепиди, Авари, Турци,
Срби, Мађари, Немци. Сви ови народи су оставили неки траг. Данас владају добри суседски
односи између Срба, Мађара и Рома.

Кроз историју, доминантне привредне гране су биле пољопривреда и трговина.
Експанзију и процват развоја Нови Бечеј доживљава 04.08.1788. добијањем повеље о
статусу вароши од цара Јосифа II.

Кључне речи-природне вредности:

Река Тиса - центар Новог Бечеја се налази на левој обали на којој има најлепши и
најуређенији кеј (шеталиште)

Инсект Тиски цвет - природни феномен рађања и живота Тиског цвета је видљив и
на Тиси код Новог Бечеја сваког јуна.

Бисерно острво - окруженом реком Тисом и Старом Тисом представља данас Парк
природе Стара Тиса код Бисерног острва-заштићену оазу богату биљним и животињским
светом.

Винова лоза мускат Крокан - вино које се пило на дворовима у Будимпешти,
Братислави, Бечу, а производило се на Бисерном острву.

Пшеница, кукуруз, сунцокрет - пољопривреда је најдоминантнија привредна
грана, а поменуте културе су оно што се највише узгаја.

Стари храст код Кумана - представља споменик природе, јер је овај храст лужњак
стар око 400 година.

Слано копово - специјални резерват природе Слано копово је заштићено природно
добро у којем доминира птичји свет (преко 200 врста птица) од којих је најупечатљивији
Сиви ждрал (више од 10.000 јединки у сезони миграција).

mailto:marica.beslin@novibecej.rs


Кључне речи-културно-историјске вредности:

Остаци тврђаве - на левој обали реке Тисе, у непосредној близи центра Новог Бечеја,
налазе се остаци тврђаве. Према писаним подацима, Бечеј се први пут помиње из 1091.
године.
Остаци манастира Арача - у хатару, на путу Нови Бечеј - Ново Милошево налазе се
остаци ове некадашње богомоље и насеља која датира из XIII века.
Завичајне збирке - кућа породице Главаш у Новом Бечеју и котарка са житним магацином
у Новом Милошеву
Житни магацин у Новом Бечеју - монументална грађевина на 2 етажа која је својевремено
служила за складиштења жита које је било намењено за даљи транспорт ка Будимпешти,
Братислави, Бечу...
Цркве - у општини Нови Бечеј има 14 торњева. Мултикултуралност је у општини присутна
вековима и негују се и чува као богатство и предност.
Дворци (каштели) - богата историја је иза себе оставила и 5 двораца (каштела) на
територији Општине Нови Бечеј.

2.2. Постојеће стање

Општина Нови Бечеј користи лого приликом израде информативног и промотивног
материјала.

2.3. Циљеви конкурса

Јединица локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи, члан 90,
утврђује своје симболе (грб и заставу) и њихову употребу, односно према Статуту општине
Нови Бечеј, члан 6. општина има грб и заставу, те се изглед и употреба грба и заставе
Општине ближе се уређује одлуком Скупштине општине.

Грб- штитастог облика

Застава-правоугаона/четвртаста, у максимално 3 боје, дизајнерски ускладити је са грбом

3. Резиме

Сви учесници конкурса треба да имају у виду датe услове и препоруке расписивача
конкурса, као и да обрате пажњу на природне и културно-историјске вредности општине
Нови Бечеј и сврху грба и заставе као препознатљивог визуелног средства комуникације са
циљним групама.

У Новом Бечеју
Август 2018. године


