
На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр 127/07), 

члана 107. Статута општине и на основу Предлога Комисије за избор, именовања и 

друштвена признања, Скупштина општине Мали Зворник, на седници од 30.05.2011. 

године доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ 

О симболима општине Мали Зворник 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се симболи општине Мали Зворник и регулише њихов изглед, 

употреба и заштита. 

 

Члан 2. 

Симболи општине Мали Зворник су застава, мали грб, средњи грб и велики грб. 

Заставом и грбовима се изражава припадност општини Мали Зворник. 

 

Члан 3. 

Застава и грбови општине Мали Зворник могу се употребљавати само у облику, са 

садржином и на начин предвиђен овом Одлуком. 

 

 

II ОБЛИК И САДРЖИНА СИМБОЛА ОПШТИНЕ 

 

1. Облик и садржина заставе 

 

Члан 4. 

Блазон стега (заставе): 
 

Квадратног је облика, а у црвеном пољу налази се сребрни стуб у који је уписан црвени 

Т-меандар. 

 

2. Облик и садржина грбова 

 

Члан 5. 

Блазон (дефиниција) Малог грба гласи:  

 

У црвеном штиту, златни стуб у који је уписан црвени Т-меандар; деснo  од стуба 

сребрна крилата муња; лево од стуба сребрна риба, главом на више.  

 
(*хералдичка десна страна јесте гледаочева лева страна)  

 

Члан 6. 

Блазон Средњег грба гласи:  

 

У црвеном штиту, златни стуб у који је уписан црвени Т-меандар; десно од стуба 

сребрна крилата муња; лево од стуба сребрна риба, главом на више. Штит је крунисан 

златном некренелисаном бедемском круном. Испод свега, бела симетрично изувијана 

трака на којој је написано име општине.  
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Члан 7. 

Блазон Великог грба:  
 

У црвеном штиту, златни стуб у који је уписан црвени Т-меандар; десно од стуба 

сребрна крилата муња; лево од стуба сребрна риба, главом на више. Штит је крунисан 

златном некренелисаном бедемском круном, над којом је црни знак Ихтиса. Чувари су 

две сребрне куле над чијим је вратима истакнут по један  црвени штит на коме се 

налази сребрни крст између четири сребрна оцила. Из десне куле израста златним 

ресама оперважен стег Србије, док из леве израста златним ресама оперважен стег 

општине. Постамент је брдовити пејзаж, обрастао дрвећем, са знаком Хидроелектране 

''Зворник'' испод штита. Испод свега, бела симетрично изувијана трака на којој је 

исписано име општине. 

 

III  УПОТРЕБА СИМБОЛА ОПШТИНЕ 

 

Члан 8. 

Симболи општине употребљавају се у складу са овом Одлуком и на начин којим се 

не нарушава углед општине. 

 На симболима општине не може се ништа исписивати, додавати нити мењати. 

 Симболи општине не смеју се користити ако су оштећени или су својим 

изгледом неподобни за употребу, већ се такви повлаче из употребе. 

 Симболи општине се не могу употребљавати као робни или услужни жиг, узорак 

или модел нити као било који други знак за обележавање робе или услуга. 

 

Члан 9. 

Заставу и грбове општине Мали Зворник, у складу са овом Одлуком и без посебне 

дозволе, могу да користе: Скупштина општине, Председник и Заменик председника 

општине, Општинско веће, Општинска управа, месне заједнице, јавна предузећа, 

установе, организације и службе чији је оснивач Скупштина општине, у виду 

меморандума, плакете, значке, захвалнице и слично. 

 Сва правна и физичка лица, осим лица поменутих у ставу 1. овог члана, која 

желе да користе заставу и грб општине, морају претходно прибавити сагласност 

Општинског већа. 

 Правна лица могу заставу и грб да користе само у службене сврхе. 

 

Члан 10. 

Застава општине Мали Зворник стално је истакнута: 

- на згради општине Мали Зворник и зградама у којима су смештене Месне 

канцеларије и Месне заједнице; 

- службеним просторијама Председника и Заменика председника општине, 

Председника и Заменика председника Скупшитне општине, Начелника 

општинске управе и секретара Скупштине општине; 

- у сали Скупштине општине Мали Зворник и сали Општинског већа; 

- на зградама јавних предузећа, школа, предшколских и других установа и 

организација чији оснивач је Скупштина општине. 
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Застава се привремено истиче у ad-hoc случајевима и то: 

- на, односно, у зградама у којима се прославља Дан општине, одвијају 

свечаности и друге масовне културне, спортске и службене манифестације које 

су од значаја за општину Мали Зворник, 

- на, односно, у зградама у којима се одржавају међуопштински сусрети, 

такмичења и други скупови (културни, спортски, научни и сл.) на којима 

општина Мали Зворник учествује или је репрезентована у складу са правилима и 

праксом одржавања таквих скупова, 

- у другим случајевима, ако употреба заставе није у супротности са одредбама ове 

Одлуке. 

 

Члан 11. 

Када се застава истиче заједно са заставом других општина или градова поставља се 

тако да се истиче предност заставе општине Мали Зворник као заставе домаћина. 

 

Члан 12. 

Застава општине не сме бити постављена тако да додирује тло, нити као подлога, 

подметач, простирка, завеса и сл. 

 Застава општине не сме да се употребљава као апликација. 

 Заставом општине се не могу прекривати возила или други предмети, нити се 

могу украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне 

заставице. 

 Ако се застава истиче на говорници мора се поставити на копље са десне стране 

говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не закљања. 

 

 

Члан 13. 

 
 

Велики грб Општине је ознака  и симбол Општине, а истиче се на згради Општинске 

управе, у службеним просторијама Председника и Заменика председника општине, 

сали Скупштине општине и Општинског већа, за њихову службену употребу, као и у 

посебно свечаним приликама када се истичу значај и традиција Општине, односно када 

се репрезентује Општина. 

 

Средњи грб и Основни (Мали) Општине је и службени грб општинске управе, и може 

се истаћи у службеним просторијама органа Општинске управе.  

 

Средњи и основни (мали) Грб Општине могу се истаћи у службеним просторијама и на 

зградама јавних предузећа, школа, предшколских и других установа и организација 

чији оснивач је Скупштина општине. 

 

По правилу, на граници територије општине истичу се Основни или Средњи грб. 

 

Основни грб може се истицати и на таблама са називима улица на територији Општине. 

 

Велики грб, Средњи грб и Основни грб могу бити истицани на јавним местима, на 

отвореном и у затвореном простору, за време трајања манифестација од значаја за 

Општину. 
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Члан 14.  

 

Велики Грб у свом меморандуму могу садржати одлуке, дописи и друга службена акта 

која упућују Председник општине и Председник Скупштине општине, државним 

органима или правним и физичким лицима ван Општинске управе.  

 Велики грб садрже  и повеље, плакете и друга признања која у име општине 

додељује Председник општине. За посебне, свечане (културне, спортске и др.) 

манифестације које организује општина, Велики грб може бити коришћен на разним 

видовима сувенира, билборда, мајица, рекламног материјала и др.   

Средњи и Основни (мали) грб могу садржати меморандуми дописа, одлука, 

решења и других службених аката која доносе Председник општине, Општинско веће, 

Скупштина општине и органи општинске управе.  

Правна лица која оснива Скупштина општине, могу користити Велики Грб 

општине само под условима предвиђеним у члану 17. ове Одлуке. 

 

Члан 15. 

Изворник (еталон) грба и заставе општине чува се у згради у којој је седиште општине 

Мали Зворник. 

Копија изворника (еталона) грба и заставе депонује се у архиви Српског 

друштва за хералдику, генеалогију, вексилологију и фалеристику ''Бели орао'' у 

Београду. 

 

 

НАДЗОР 

 

Члан 16. 

О спровођењу ове Одлуке стара се Начелник Општинске управе. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Комунални инспектор Општинске 

управе. 

 Комунални инспектор је овлашћен да, када утврди да се грб и застава користе 

супротно одредбама ове Одлуке, решењем забрани употребу грба и заставе општине и, 

по правилу, наложи уклањање са објекта и предмета на којима су истакнути и друге 

мере ради отклањања утврђених недостатака. 

 Правна и физичка лица чије је седиште на територији општине, подносе захтеве 

за добијање сагласности за употребу грба или заставе Општинском већу. 

 Уз захтев се прилаже и документација са описом намене и начина коришћења за 

које се тражи сагласност надлежног органа, као и друга документација ради 

објективнијег сагледавања оправданости захтева. 

 

Члан 17. 

Решење о сагласности за употребу грба и/или заставе општине, од стране правних или 

физичких лица доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

 Решење из претходног става садржи услове, рок и намену у оквиру којих је 

сагласност дата. 

 

Члан 18. 

На предлог Општинског већа, Скупштина општине може укинути решење из члана 17. 

ове Одлуке, ако се утврди да се корисник не придржава утврђених услова или ако 

својим коришћењем грба и/или заставе нарушава углед општине. 
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Члан 19. 

У колико се одобри употреба грба и/или заставе у маркетиншке сврхе, међусобни 

односи и накнаде општини регулишу се посебним уговором. 

 Општину као уговорну страну, заступа Председник општине. 

 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Новчаном казном од 10.000,оо до 100,000,оо динара казниће се за прекршај правно 

лице, а новчаном казном од 5.000,оо до 50.000,оо динара  предузетник, ако: 

 

1. употреби грб или заставу без сагласности надлежног органа или противно 

одредбама ове Одлуке; 

2. изради или стави у промет грб или заставу који одударају од утврђеног блазона 

(опис грба или зставе), а за то не поседују сагласност у складу са одредбама ове 

Одлуке; 

3. установа, организација или јавно предузеће чији оснивач је општина, ако не 

истакну заставу општине на згради где им се налази седиште; 

 

Новчаном казном од 5.000,оо до 50.000,оо динара казниће се за прекршај из претходног 

става и одговорно лице у правном лицу. 

 Новчаном казном од 5.000,оо до 50.000,оо динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако: 

 

1. употреби грб или заставу у службене или комерцијалне сврхе или у циљу 

стицања личне добити, без сагласности надлежног органа или противно 

одредбама ове Одлуке; 

2. изради или стави у промет грб или заставу општине који одударају од утврђеног 

блазона, а за то не поседују сагласност у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

 

Члан 21. 

Извршиоцу прекршаја из претходног члана ове Одлуке, превентивно ће се одузети 

предмет којим је извршен прекршај, до доношења извршне одлуке надлежног органа. 

 

 

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Органи општине извршиће усклађивање својих званичних ознака и симбола у року од 

30 дана од ступања на снагу ове Одлуке. 

У року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, морају се ускладити са њом 

сва правна и физичка лица која службено или по основу важећег одобрења користе грб 

или заставу општине Мали Зворник. 

 

Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Мали Зворник''. 
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Члан 24. 

Одлуку доставити установама, организацијама и јавним предузећима чији 

оснивач је Скупштина општине и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

. 

 

 

Број: 06-635              ПРЕДСЕДНИК  

Дана, 30.05.2011. године                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мали Зворник                              Радован Тадић, с.р. 

 

 


