Na temelju članka 49.Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine” broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 16.Statuta Općine Jasenice (“Službeni glasnik Zadarske
županije” broj 1/95), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 22.sjednici održanoj dana
09.lipnja 2000.godine donosI
ODLUKU
o grbu i zastavi Općine Jasenice
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave Općine Jasenice, kao i način i zaštita
njihove uporabe.
Članak 2.
Grbom i zastavom Općine Jasenice predstavlja se Općina Jasenice.
Članak 3.
Grb i zastava Općine Jasenice koriste se u skladu s odredbama ove Odluke na način
kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Jasenice.
Članak 4.
Grb i zastava Općine mogu se koristiti u obliku i opisu koji su utvrđeni ovom
Odlukom.
U grbu i zastavi Općine ne može se ništa mijenjati.
Grb i zastava Općine mogu se koristiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno
znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine Jasenice.
Članak 5.
Zabranjeno je javno isticati neurednu i poderanu ili na drugi način oštećenu zastavu i
grb Općine Jasenice.
II.GRB OPĆINE JASENICE
Članak 6.
Grb Općine Jasenice je u plavome, lik Vile Velebita, a u desnoj ruci drži velebitski
endem (degenija velebitska).
Članak 7.
Grb Općine Jasenice može se isticati:
1. na zgradi Općine Jasenice, u Uredu načelnika općine i predsjednika Općinskog vijeća, u
Općinskoj vjećnici, a u svečanim prilikama i u ostalim prostorijama zgrade,
2. na službenim aktima Općinskih tijela, aktima načelnika Općine i predsjednika Općinskog
vijeća i u sastavu pečata Općine Jasenice,
3. u drugim prilikama u skladu s pravilima i običajima.
Članak 8.
Izvornik grba Općine Jasenice čuva se u Uredu Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva.
III.ZASTAVA OPĆINE JASENICE

Članak 9.
Zastava Općine Jasenice je omjera 1:2, plave boje sa zlatno obrubljenim grbom
Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatim slovima Općina Jasenice.
Članak 10.
Zastava Općine može se isticati:
stalno na zgradi Općine Jasenice,
u dane praznika Republike Hrvatske,
na dan Općine,
prilikom održavanja političkih, vjerskih, znanastvenih, kulturno-umjetničkih, zabavnih,
športskih i drugih javnih skupova koji se održavaju u Općini u skladu s pravilima i
običajima održavanja takvih skupova,
5. u drugim prilikama ako njezina upotreba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
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IV KAZNENE ODREDBE
Članak 11.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako koristi grb i zastavu Općine suprotno odredbama ove Odluke, a novčanom kaznom od
500,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi za isti prekršaj.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba
ako koristi grb i zastavu Općine suprotno odredbama ove Odluke.
V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju ovlaštene osobe tijela nadležnog za
unutarnje poslove.
Članak 13.
Likovni prikaz grba i zastave sastavni je dio ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Zadarske županije”.
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