Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
i 36/09), i članka 4. i 26. Statuta Općine Hlebine («Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije» broj 1/06), uz prethodno odobrenje
Središnjeg državnog ureda za upravu KLASA: UP/I-017-01/08-01/30,
URBROJ: 515-09-02-09-5, od 24. travnja 2009. godine, Općinsko vijeće
Općine Hlebine na 2. sjednici održanoj 24. lipnja 2009. donijelo je

ODLUKU
o grbu i zastavi Općine Hlebine

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o grbu i zastavi Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuje se opis grba i zastave Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina), te
način i zaštita njihove uporabe.
Članak 2.
Grbom i zastavom predstavlja se Općina i izražava se pripadnost
Općini.
Članak 3.
Grb i zastava Općine rabe se u skladu s odredbama ove Odluke na
način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine.
U grbu i zastavi ne smije se ništa mijenjati.
Članak 4.
Zabranjeno je javno isticati dotrajali, neuredni, poderani ili na drugi
način oštećeni grb ili zastavu Općine, kao i na nedostojnom i
neodgovarajućem mjestu.
II. OPIS GRBA I ZASTAVE
Članak 5.
Grb Općine sastoji se od zelenog trokutasto-srcolikog štita, sa zlatnožutim pijetlom crveno naoružanog, koji stoji na lijevoj nozi, a u desnoj drži
zlatni-žuti kist.

Članak 6.
Zastava je jednobojna zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2 :
1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano,
obrubljen zlatno-žutom trakom.
Članak 7.
Izvornik grba i zastave Općine čuva se u Hrvatskom državnom arhivu,
a ogledni primjerak na temelju kojeg se oblikuju grbovi i zastave za uporabu
čuva se u Općini.
III. UPORABA GRBA I ZASTAVE
Članak 8.
Uporaba grba i zastave Općine dopuštena je u umjetničkom
stvaralaštvu i u odgojno-obrazovne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa
ugled i dostojanstvo Općine.
Članak 9.
Grb Općine smije se izrađivati grafičkim tehnikama – tiskanjem u
bojama i tiskanjem jednobojnog crteža ili kiparskim tehnikama – u reljefnoj
izvedbi u različitim materijalima.
Zastava Općine može se izrađivati otiskivanjem ili našivanjem grba na
obje strane zastave.
Članak 10.
Grb Općine može se rabiti:
- na zgradama u kojima su smještena tijela Općine,
- u zatvorenim prostorijama, a naročito službenim, čija namjena i
sadržaj ne umanjuju i ne vrijeđaju simboliku grba,
- kod obilježavanja Općine na zemljovidu (turističke, privredne i druge
zemljovidne karte), kao i na ostalom materijalu koji služi u stručne,
privredne, turističke, kulturne i druge promidžbene svrhe Općine,
- na diplomama, poveljama, priznanjima, te pozivnicama i čestitkama
koje dodjeljuju odnosno koriste Općinsko vijeće i općinski načelnik,
- prigodom javnih skupova,
- za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako je to u interesu Općine,
odnosno, ako fizička ili pravna osoba, podnositelj zahtjeva za
odobrenje uporabe grba i/ili zastave ima prebivalište ili sjedište na
području Općine, a svojim će djelovanjem reprezentirati Općinu,
- u drugim slučajevima, ako njihova uporaba nije u suprotnosti s
odredbama ove Odluke.

Članak 11.
Općinsko vijeće Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
može odobriti pravnim i fizičkim osobama, na njihov zahtjev, uporabu grba
ili dijelove grba Općine ili zastave Općine, u obavljanju njihove djelatnosti, a
naročito:
- udrugama koje djeluju na području kulture i športske kulture,
- udrugama čije je djelovanje humanitarnog karaktera,
- športskim klubovima,
- ostalim pravnim i fizičkim osobama čije djelovanje i uporaba grba ili
dijelova grba neće vrijeđati simboliku grba, a služi kulturnoj i
privrednoj promidžbi Općine.
Uz zahtjev se mora priložiti likovno rješenje, tehnički opis uporabe
grba ili njegovih dijelova, te pobliže obrazložiti način i svrha uporabe.
Pravne i fizičke osobe mogu koristiti grb ili dijelove grba Općine samo
ako je dobrim likovnim rješenjem i dobrom simbolikom ukomponiran u
njihov znak ili logotip.
Članak 12.
Općinsko vijeće može za korištenje grba ili dijelova grba Općine, iz
članka 11. ove Odluke, odrediti naknadu.
Članak 13.
Zastava Općine ističe se:
- stalno na zgradama u kojima su smještena tijela Općine,
- u dane blagdana Republike Hrvatske i Općine na trgovima, ulicama i
zgradama na području Općine,
- u dane žalosti vije se za vrijeme trajanja žalosti na pola stijega,
- pri javnim skupovima, političkim, znanstvenim, kulturnoumjetničkim, športskim i drugim koji se održavaju u Općini,
- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s
odredbama ove Odluke.
Članak 14.
Rješenje o davanju odobrenja za uporabu grba i zastave fizičkim i
pravnim osobama donosi Općinsko vijeće.

IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 15.
Novčanom kaznom u svoti 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako rabi grb i zastavu Općine suprotno odredbama ove
Odluke.
Novčanom kaznom u svoti 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička
osoba ako rabi grb i zastavu Općine suprotno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako rabi grb
i zastavu Općine suprotno odredbama ove Odluke.
Članak 16.
Počinitelju prekršaja iz članka 11. ove Odluke može se izreći zaštitna
mjera oduzimanja predmeta kojima je izvršen prekršaj.
Ovlaštena osoba može prije nego što je pokrenut prekršajni postupak
zaplijeniti predmet iz stavka 1. ovoga članka.
Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati tijelu nadležnom za
vođenje prekršajnog postupka.
Troškove postupka zaplijene predmeta iz stavka 1. ovoga članka kao i
druge troškove nastale u svezi s prekršajem snosi počinitelj prekršaja.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Likovni prikaz grba i zastave Općine sastavni je dio ove Odluke.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
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