
                
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/21-01/04 
URBROJ: 2133/13-04-21-14 
JOSIPDOL, 13. travnja 2021. godine  
 

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), članka 30. Statuta Općine Josipdol 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj: 12/21.) Općinsko vijeće Općine Josipdol na 24. 

sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o grbu i zastavi Općine Josipdol 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave Općine Josipdol kao i način i zaštita 

njihove uporabe. 

Članak 2. 

Grb i zastava Općine Josipdol predstavljaju Općinu Josipdol, izražavaju identitet 

Općine Josipdol i njezine povijesne tradicije. 

Članak 3. 

Grb i zastava Općine Josipdol rabe se u skladu sa odredbama ove Odluke. U grbu i 

zastavi ne smije se ništa mijenjati. 

Članak 4. 

Zabranjeno je javno isticati dotrajao, neuredan ili na drugi način oštećen grb i zastavu 

Općine Josipdol.  

 

II. OPIS GRBA I ZASTAVE 

Članak 5. 



Grb općine Josipdol je: u srebrno/bijelome poluokruglom štitu kablasta kaciga sa 

zlatno/žuto crvenim plaštem i zlatno/žuto crvenim vijencem iz koje izrasta crveno 

zlatno/žuto razdijeljeno orlovo krilo, gore u crvenome zlatna/žuta šesterokraka 

zvijezda.  

Članak 6. 

Zastava općine Josipdol je dimenzije 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom 

općine u sredini. 

Svečana zastava ima po rubu zastave ušivene zlatno-žute resice i rubne trake. 

 

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE 

Članak 7. 

Uporaba grba i zastave Općine Josipdol slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u 

odgojno-nastavne svrhe pod uvjetom da se tim djelovanjem ne vrijeđa ugled i 

dostojanstvo Općine Josipdol. 

Članak 8. 

Grb Općine Josipdol može se rabiti: 

- u službenim prostorijama zgrade u kojoj je sjedište Općine Josipdol, 

- u službenim prostorijama zgrada javne namjene u Općini Josipdol, 

- u prigodnim svečanim prilikama, manifestacijama, susretima (znanstvenim, 

kulturno-umjetničkim, političkim, sportskim i sl.) na kojima sudjeluje ili je 

predstavljena Općina Josipdol, 

- na izdanjima kojima je izdavač ili suizdavač Općina Josipdol, 

- na službenim Internet stranicama Općine Josipdol i drugih javnih ustanova 

Općine Josipdol, 

- na poveljama i priznanjima te poveznicama i čestitkama koje dodjeljuje odnosno 

koristi Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Josipdol, 

- za potrebe pravnih osoba čiji je osnivač Općina Josipdol ili u kojima Općina 

Josipdol ima udjele ili dionice kao i drugih pravnih osoba, 

- u drugim prigodama koje odobrava Općinski načelnik Općine Josipdol i 

- u drugim slučajevima ako njihova uporaba nije u suprotnosti sa zakonima i 

odredbama ove Odluke.  

Članak 9. 

Zastava Općine Josipdol može se isticati: 

- na zgradi u kojoj je sjedište Općine Josipdol i u njezinim prostorijama, 

- na zgradama javne namjene u Općini Josipdol, 

- u dane blagdana Republike Hrvatske na trgovima, ulicama i zgradama na 

području Općine Josipdol, 

- prigodom javnih skupova (znanstvenih, kulturno-umjetničkih, političkih, 

sportskih i sl.) na području Općine Josipdol, 



- prigodom održavanja svečanih i drugih sjednica Općinskog vijeća i drugih tijela 

Općine Josipdol te svečanih i drugih sjednica drugih tijela pravnih osoba na 

području Općine Josipdol, 

- prigodom svečanosti od značaja za Općinu Josipdol, 

- u drugim prigodama koje odobrava Općinski načelnik Općine Josipdol i 

- u drugim slučajevima ako njihova uporaba nije u suprotnosti sa zakonima i 

odredbama ove Odluke.  

Članak 10. 

Općinski načelnik može pravnoj ili fizičkoj osobi odobriti uporabu grba i zastave radi 

promicanja interesa Općine Josipdol ako ocijeni: 

- da će uporaba doprinijeti unapređenju gospodarstva na području Općine 

Josipdol,  

- da će uporaba doprinijeti unapređenju kulturnog i društvenog života Općine 

Josipdol, 

- da će uporaba doprinijeti promidžbi Općini Josipdol, 

- da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi, 

- da proizvodi odnosno usluge ne štete prirodnom okolišu, 

- da se proizvodom odnosno uslugom ne šteti ugledu Republike Hrvatske ili 

Općine Josipdol i njihovih tijela, 

- da je uporaba opravdana i obrazložena.  

Članak 11. 

Ako se zastava Općine Josipdol ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada se zastava 

Općine Josipdol nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama. 

Ako se zastava Općine Josipdol ističe uz zastavu Županije tada se zastava Općine 

Josipdol nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.  

Ako se zastava Općine Josipdol ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu 

Županije, tada se zastava Republike Hrvatske nalazi u sredini, zastava Županije s 

lijeve strane, a zastava Općine Josipdol s desne strane, gledano s ulice prema 

zastavama. 

Članak 12. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar. 

Članak 13. 

U obavljanju nadzora iz članka 12. ove Odluke komunalni redar ovlašten je: 

- nadzirati primjenu ove Odluke, 

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu primjene ove 

Odluke,  

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga pravnim i fizičkim osobama 

koje ne postupe po donesenom rješenju, ako grb i zastavu Općine Josipdol rabe 

protivno odredbama ove Odluke.  

 



IV. KAZNENE ODREDBE 

Članak 14. 

Novčana kazna u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna izreći će se za prekršaj pravnoj 

osobi ako: 

- postupi protivno odredbi članka 3. ove Odluke, 

- se ne pridržava odredbi članka 4. ove Odluke, 

- nema odobrenje za uporabu grba i zastave iz članka 10. i koristi ih protivno 

odredbama ove Odluke.  

Novčana kazna u iznosu od 100,00 do 2.000,00 izreći će se za prekršaj odgovornoj 

osobi u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

Novčana kazna u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna izreći će se za prekršaj fizičkoj 

osobi – obrtniku ili osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako: 

- postupi protivno odredbi članka 3. ove Odluke,  

- se ne pridržava odredbi članka 4. ove Odluke, 

- nema odobrenje za uporabu grba i zastave iz članka 10. i koristi ih protivno 

odredbama ove Odluke. 

Novčana kazna u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna izreći će se za prekršaj fizičkoj 

osobi ako: 

- postupi protivno odredbi članka 3. ove Odluke,  

- se ne pridržava odredbi članka 4. ove Odluke, 

- nema odobrenje za uporabu grba i zastave iz članka 10. i koristi ih protivno 

odredbama ove Odluke. 

Članak 15. 

Za prekršaje propisane člankom 14. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad 

utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu 

počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa 

propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja 

prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.  

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16. 

Likovni prikaz grba i zastave je sastavni dio ove Odluke.  

Članak 17.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“.  

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Josip Vukelić 


