Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi NN 33/01, članka 25.
Statuta Općine Ražanac, i Pravilnika o postupku izrade i uporabe grba i zastave NN br. 94/98
i izmjene Pravilnika NN 69/04, Vijeće općine Ražanac na 09. sjednici održanoj 27. rujna
2006. godine, donosi:

Prijedlog Odluke o opisu i uporabi grba i zastave općine Ražanac

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se opis i uporaba grba i zastave Općine Ražanac, te način i zaštita
njihove uporabe.
Članak 2.
Grbom i zastavom općine Ražanac predstavlja se općina Ražanac i izražava pripadnost općini
Ražanac.
Članak 3.
U grb i zastavu općine Ražanac se ne može ništa upisati, odnosno ispisati, niti se mogu
mijenjati.
Iznimno, ako je ovom Odlukom propisano, grb ili zastava općine Ražanac može se rabiti kao
sastavni dio drugih amblema odnosno znakova.
Članak 4.
Grb i zastava općine Ražanac ne mogu se suprotno odredbama ove Odluke rabiti kao robni ili
uslužni žig, uzorak ili model, ni kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.
Članak 5.
Uporaba grba i zastave općine Ražanac slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu (likovnom,
glazbenom i dr.) i u odgojno nastavne svrhe, pod uvjetom da time ne vrijeđa ugled i
dostojanstvo općine Ražanac.
Članak 6.
Grb i zastava ne smiju se javno isticati ako su dotrajali ili svojim izgledom nepodobni za
uporabu.
Oštećeni ili za uporabu nepodobni grb i zastava općine Ražanac se povlače iz uporabe.

II OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE RAŽANAC
Članak 7.
U četvrtastom štitu, u plavom polju u sredini srebrna/bijela kula sa kruništem, prozorom i
otvorenim vratima u pratnji roja pčela ( 8 ) – ( 3 – 2 – 3 ) zlatno/žute.
Članak 8.
Zastava je izrađena u omjeru 1:2 (visina prema dužini) svjetlo plave boje. Grb je smješten na
sjecištu dijagonala u sredini zastave. Veličina i smještaj grba su u skladu s naputkom
Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave središnjeg državnog ureda za Upravu.

III UPORABA GRBA I ZASTAVE
Članak 9.
Grb i zastava u obliku i prema opisu utvrđenim ovom odlukom rabe se na način na kojim se
ističe ugled i dostojanstvo općine Ražanac.
Članak 1o.
Grb općine Ražanac može se rabiti:
- na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Ražanac
- na zgradama u kojima su smještena tijela Općine Ražanac, te u svečanim prostorijama tih
zgrada,
- pri međunarodnim susretima natjecanjima i drugim skupovima (političkim, znanstvenim,
kulturno- umjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općina Ražanac sudjeluje ili je
predstavljena u skladu s pravilima i praksom takovih skupova,
- na službenim pozivnicama, čestitkama i sl. Aktima kojima se koriste tijela općine Ražanac,
- za potrebe građana i pravnih osoba ako je to u interesu Općine Ražanac,
- u drugim slučajevima,ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove odluke.
Članak 11.
Građanima i pravnim osobama sa sjedištem na području Općine Ražanac može se dozvoliti
uporaba grba Općine, i to tako da ga unesu u svoj zaštićeni žig, ako je njihova djelatnost od
posebnog značaja za Općinu Ražanac.
Također se može dozvoliti građanima i pravnim osobama da grb Općine Ražanac rabe kao
ukras, odnosno kao nezaštićeni dio žiga, ako djelatnost tih građana i pravnih osoba predstavlja
interese Općine Ražanac.
U skladu s ovim kriterijima pojedinačno odobrenje za uporabu grba i zastave građanima i
pravnim osobama daje Općinsko vijeće Općine Ražanac, ako ocijeni da je to u interesu
Općine Ražanac.
Članak 12.
Građani i pravne osobe obrazloženu zamolbu za uporabu grba podnose Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Uz zamolbu građani i pravne osobe moraju priložiti:
- akt o registraciji ili rješenje o samostalnoj obrtničkoj djelatnosti,
- opis namjene za koji će se grb koristiti (ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira,
izrada grba, uporaba u službenim aktima i dr.),
- tehnički opis zaštićenog, odnosno nezaštićenog žiga, uzorka, odnosno amblema, ako i
pobliže naznačena svrha njegove uporabe,
- likovno rješenje koje ostaje dokumentirano u JUO iz stavka 1. ovog članka.
Članak 13.
U aktu o odobrenju uporabe grba kojim se odobrava uporaba grba u nezaštićenom žigu,
odnosno ukrasu, može se ograničiti uporaba žiga i ukrasa za određene svrhe, kao i ustanoviti
rok za koji vrijedi odobrenje, ukoliko takva ograničenja odgovaraju prirodi zahtjeva.

Članak 14.
Građani ili pravne osobe kojima je dozvoljeno rabiti grb Općine Ražanac kao amblem, kao
dio nezaštićenog znaka ili kao ukras, imaju brinuti da amblem i ukrasi trajno imaju doličan
izgled.
Članak 15.
Original grba Općine Ražanac, na temelju kojeg se oblikuju grbovi čuva se u sjedištu Općine
Ražanac.
Zastava Općine Ražanac ističe se:
- prigodom održavanja sjednice Općinskog vijeća,
- pri međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima (političkim, znanstvenim,
kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općina Ražanac sudjeluje ili je
predstavljena u skladu s pravilima i praksom takvih skupova,
- pri svečanostima i drugim javnim skupovima u Općini Ražanac (kulturnim, športskim i
sličnim manifestacijama) koji su značajni za Općinu Ražanac,
- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti ove odluke.
Članak 16.
Ako se zastava Općine Ražanac ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada zastava Općine
Ražanac dolazi s lijeve strane, gledano s ulice prema zastavama.
IV KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
Kaznom od 200,00 kuna kaznit će se građanin, a pravna osoba iznosom od 1.000,00 kuna ako:
- rabi grb i zastavu suprotno odredbi članka 4. ove Odluke
- rabi grb i zastavu suprotno odredbi članka 5. i 6. ove Odluke
Za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi
globom od 200,00 kuna.
Članak 18.
Učinitelju prekršaja može se oduzeti predmet kojim je učinjen prekršaj.
Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati tijelu nadležnom za vođenje prekršajnog
postupka.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju ovlaštene osobe tijela nadležnog za unutarnje
poslove.
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku zadarske županije.
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Ražanac, 27. rujna 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC
PREDSJEDNIK:
Božo Čolak, dipl. iur

