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Općina Omišalj

9.

Na temelju članka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93 i 117/93) i
članka 4. i 38. Statuta Općine Omišalj, Općinsko vijeće
Općine Omišalj, na sjednici 4. svibnja 1995. godine doni
jelo je
ODLUKU
o grbu i zastavi Općine Omišalj

5. pri održavanju kulturno-umjetničkih, političkih,
sportskih i drugih susreta čiji je organizator ili pokrovitelj
Općina, kao i na memorandumima, svečanim pozivnicama,
čestitkama i slično, te u drugim slučajevima propisanim
posebnim propisima.
Članak 8.
Izvornik grba čuva se u Državnom arhivu i prema
njemu se oblikuju grbovi.
III. ZASTAVA OPĆINE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 9.

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave Općine
Omišalj, kao i način i zaštita njihove uporabe.

Zastava Općine je jednobojna, srebrne (bijele) boje sa
grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je
obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera
dužine i širine 2:1.
Zastava se čuva u Uredu općinskog načelnika.

Članak 2.
Grbom i zastavom predstavlja se Općina i izražava pri
padnost Općini.

Članak 10.

Grb i zastava mogu se rabiti u obliku i prema opisu koji
su utvrđeni ovom Odlukom. U grbu i zastavi ne može se
ništa mijenjati.

Zastava se može isticati:
1. prigodom obilježavanja dana Općine,
2. na javnim skupovima u Općini (političkim, kulturnoumjetničkim, športskim i drugim) koji se održavaju u Op
ćini u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih
skupova,
3. prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća,
4. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u su
protnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Članak 11.

Zabranjeno je javno isticati dotrajali, neuredni, pode
rani ili na drugi način oštećeni grb ili zastavu.

Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike
Hrvatske, tada zastava Općine dolazi s lijeve strane gle
dano prema zastavama.
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Županije, tada
zastava Općine dolazi s lijeve strane gledano prema zasta
vama.
Ako se zastavav Općine ističe uz zastavu Republike
Hrvatske i zastavu Županjie, tada zastava Općine dolazi s
lijeve strane, zastava Republike Hrvatske u sredinu, a za
stava Županije s desne strane gledano prema zastavama.

Članak 3.
Grb i zastava rabe se u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 4.

II. GRB OPĆINE
Članak 6.
Grb Općine ima oblik trokutasto - srcolikog štita. U
crvenom polju srebrna (bijela) dvokatna kula s košenom
bazom i kruništem (četiri zuba) izlazi iz mora (plavo polje)
u dnu štita. Gore iznad kruništa kule u sredini je zlatna
šesterokraka (Frankopanska) zvijezda.
Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je pri
kazan grb čuva se u Državnom arhivu.
Članak 7.
Grb Općine rabi se:
1. u sastavu pečata Općinskog vijeća i Poglavarstva,
općinskog načelnika odnosno Upravnog odjela, kada to
tijelo rješava pitanja iz djelokruga Općine,
2. na službenim aktima Općinskog vijeća, Poglavarstva
odnosno općinskog načelnika, kada to tijelo rješava pitanja
iz djelokruga Općine,
3. na poveljama, priznanjima i diplomama koje dodje
ljuje Općinsko vijeće ili Poglavarstvo,
4. za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u
interesu Općine,

IV. POSTUPOVNE ODREDBE
Članak 12.
Općinsko vijeće donosi odluku o odobrenju uporabe
grba fizičkim i pravnim osobama.
Općinsko vijeće je odluku dužno donijeti najdulje u
roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 13.
Fizička ili pravna osoba podnosi obrazloženi zahtjev
Upravnom odjelu Općine Omišalj za uporabu grba.
Uz zahtjev iz prethodnog stavka prilaže se:
1. akt o upisu trgovačkih društava ili drugih subjekata u
sudski registar, ili rješenje o obrtničkoj radnji,
2. opis namjene za koju će se grb koristiti (ugradnja u
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proizvod, izrada iznad proizvoda kao suvenira, izrada grba,
uporaba u službenim aktima i drugo).
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 14.
Novčanom kaznom od 100 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako rabi grb ili zastavu Općine suprotno
odredbama ove Odluke.
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom
kaznom od 20 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom od 20 kuna kaznit će se prekršaj
fizička osoba ako rabi grb ili zastavu Općine suprotno
odredbama ove Odluke.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju ovla
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štene osobe organa unutarnjih poslova.
Članak 16.
Likovni prikaz grba i zastave sastavni je dio ove Od
luke.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 011-01/95-01/8
Ur. broj: 2142/06Omišalj, 4. svibnja 1995.
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