Na temelju članka 10. Zakona o područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine Lanišće („Službene
novine Općine Lanišće“ broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj
04. kolovoza 2006. godine donijelo je

O D L U K U
O GRBU I ZASTAVI OPĆINE LANIŠĆE

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje opis grba i zastave Općine Lanišće, kao i način i zaštita
njihove uporabe.
Članak 2.
Grbom i zastavom predstavlja se Općina Lanišće i izražava se pripadnost Općini
Lanišće.
Članak 3.
Grb i zastava Općine Lanišće rabe se prema obliku i prema opisu, sukladno
odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Lanišće.
U grbu i na zastavi Općine Lanišće ne može se ništa mijenjati.
Članak 4.
Nije dopušteno javno isticati dotrajale, neuredne, poderane i na drugi način oštećene
grb i zastavu Općine Lanišće.

II.

GRB OPĆINE LANIŠĆE

Članak 5.
Grb Općine Lanišće je trokutasti, srcoliki štit u srebrnom/bijelom polju sa cjelovitom
biljkom encijan –Lincura koja ima zelenu stabljiku i lišće i zlatno/žute cvjetove.
Članak 6.
Izvornik grba Općine Lanišće čuva se u Općinskom vijeću Općine Lanišće i prema
njemu se oblikuju grbovi.
Jedan primjerak grba čuva se u Hrvatskom državnom arhivu.
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III.

ZASTAVA OPĆINE LANIŠĆE

Članak 7.
Zastava Općine Lanišće je jednobojna, svjetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i
širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama.
U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obrubljen zlatnim/žutim
rubom.
Članak 8.
Zastava se čuva u uredu Načelnika Općine Lanišće.
Članak 9.
Uz zastavu opisanu u članku 8. ove Odluke Općina Lanišće ima i svečanu zastavu koja
se ističe isključivo u svečanim prilikama.
Svečana zastava obrubljena je tankim rubom u zlatnoj/žutoj boji, s tim da je u donjem
vodoravnom dijelu izrezana u obliku trostrukog lastinog repa.
Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala (svila) i vješa se okomito na posebno
koplje.
U sredini zastave nalazi se grb Općine okružen zlatnim/žutim rubom, a iznad njega u
luku nalazi se natpis: OPĆINA LANIŠĆE.
Svečana zastava čuva se u prostorijama Općine Lanišće.

IV. UPORABA GRBA I ZASTAVE
Članak 10.
Grb Općine može se koristiti:
1. u sastavu pečata Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva ili Načelnika Općine,
odnosno Jedinstvenog upravnog odjela, kada se rješava iz djelokruga općine kao
jedinice lokalne samouprave,
2. na aktima Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva odnosno Načelnika Općine,
kada se rješava iz djelokruga Općine,
3. na priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće ili Poglavarstvo,
4. na zgradama i prostorijama u kojima su smještena tijela Općine,
5. na susretima, skupovima, natjecanjima i sl. (kulturno-umjetničkim, sportskih+m,
političkim i dr.)
6. na pozivnicama Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, čestitkama i sličnim
aktima,
7. za potrebe pravnih osoba ako je to u interesu Općine,
8. u drugim slučajevima kada korištenje nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
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Članak 11.
Zastava Općine može se isticati:
1. prigodom održavanja Dana Općine,
2. na susretima, skupovima, natjecanjima i sl. ((kulturno-umjetničkim, sportskih+m,
političkim i dr.)
3. prigodom održavanja sjednica tijela Općine,
4. u drugim prilikama kada isticanje nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Članak 12.
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada zastava Općine
dolazi s desne strane gledano prema zastavama.
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Županije, tada zastava Općine dolazi s desne
strane gledano prema zastavama.
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hrvatske i Županije, tada zastava
Općine dolazi s desne strane, zastava Republike Hrvatske u sredinu, a zastava Županije s
lijeve strane gledano prema zastavama.
Članak 13.
Pravnim osobama sa sjedištem na području Općine može se odobriti uporaba grba i to
tako da ga unesu u svoj zaštićeni žig, u smislu propisa o robnim i uslužnim žigovima,ako je
njihova djelatnost od posebnog značaja, a može se odobriti da se rabi kao ukras odnosno dio
nezaštićenog žiga, ako djelatnost tih pravnih osoba promiče interes Općine.
Članak 14.
Odobrenje za uporabu grba Općine izdaje Općinsko poglavarstvo, na zahtjev pravne
osobe, u skladu s mjerilima utvrđenim ovom Odlukom.
Zahtjevu za izdavanje odobrenja obvezno je priložiti:
1. akt o registraciji poduzeća,
2. opis namjene za koju će se grb koristiti (izrada proizvoda kao suvenira, ugradnja u
proizvod, uporaba u aktima, publikacijama i sl.)
3. tehnički opis zaštićenog ili nezaštićenog žiga ili uzorka te pobliže naznačena svrha
uporabe grba.
Članak 15.
Kod izdavanja odobrenja za uporabu grba potrebno je voditi računa o sljedećim
mjerilima.
1. probitku i promicanju Općine na gospodarskom, kulturnom, turističkom id r.
planu,
2. vrsti proizvoda i usluga s kojom je povezana uporaba grba,
3. bonitetu i poslovnom ugledu podnositelja zahtjeva,
4. način plaćanja naknade za komercijalnu uporabu grba.
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Članak 16.
Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se fizička, a novčanom kaznom od
1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako rabi zastavu i grb suprotno odredbama ove
Odluke.

V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Likovni prikaz grba i zastave Općine Lanišće sastavni su dio ove Odluke.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Općine
Lanišće“, a objavit će se nakon dobivenog odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu.

Klasa: 017-01/06-01/02
Urbroj: 2106/02-02-02-06-1
Lanišće, 04. kolovoza 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE
Predsjednik:
NEVEN MIKAC

